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 آنها تأثیر و عسل زنبور گوارش دستگاه از شده جدا  الکتیک اسید یهاباکتری پروبیوتیکی توان  بررسی
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 چکیده

  برخی   بر   آنها   تأثیر   و   ها جدایه   پروبیوتیکی   وان ت   و   عسل   زنبور   گوارش   دستگاه   از   الکتیک   اسید   های باکتری   جداسازی   مطالعه   این   از   هدف 
  جهت   و   انتخاب   تصادفی   صورت به   کلنی   10  تعداد   عسل،   زنبور   کلنی   یکصد   با   زنبورستان   از   منظور   بدین   بود.   ها کلنی   عملکردی   های فراسنجه 

  با   هوارسانی،   و   آسایش   کامل   شرایط   تحت   اه آزمایشگ   به   انتقال   از   پس   و   گرفته   کندو   هر   از   کارگر   زنبور   20  تعداد   شدند.   استفاده   گیری نمونه 
  های کلنی   MRS  محیط   در   کشت   از   پس   و   شد   جداسازی   کامل   صورت به   آنها   گوارش   دستگاه   کربن،   اکسید   دی   حاوی   محیط   تحت   آرامش 

  گرم   های ه ون نم   درنهایت   . شد   تکرار   خالص   های کشت   به   رسیدن   برای   مرحله   8  تا   جامد -مایع   تناوبی   های کشت   و   انتخاب   متفاوت   میکروبی 
  اساس   بر   شده جداسازی   های باکتری   شناسایی   نتایج   گرفتند.   قرار   فیلوژنی   تشخیص   آزمون   مورد   و   شده   جدا   منفی   هموالیز   و   کاتاالز   و   مثبت 
  به   2G  جدایه   داشت،   قرابت   الکتیسای   اسیدی   پدایوکوکوس   با   شباهت   درصد   99  با   ( MA4  )سویه   1G  جدایه   داد   نشان   rRNA 16s  های توالی 

  پدایوکوکوس   به  شباهت   درصد   99 با  نیز   ( MA5 )سویه  3G  جدایه   و  نشد  یابی  توالی  کشور   از  خارج   به  ها نمونه   ارسال  در  فنی   مشکالت   ل دلی 
  شرایط   در   تابستان   فصل   در   زنبورعسل   گوارش   دستگاه   از   شده   جدا   MA14  سویه   درنهایت   و   داشت   شباهت   8185  سویه   الکتیسی   اسیدی 

  بانک   در   ها باکتری   این   شد.   نامگذاری   4G  که   داشت   شباهت   HM75-1سویه   پنتوسوس   پدایوکوکوس   به   ی نزدیک   درصد   97  با   هوازی بی 
  مطالعات   در   . گردیدند   ثبت   MW405566  و   MW376601 ،  MW376904 ،  MW376896  های شماره   با   ترتیب   به   (NCBI)  ژنی   اطالعات 

  بهداشتی   رفتار   و   تولید   و   ریزی تخم   بر   شربت   در   کشت   و   ها قاب   روی   بر   اسپری   روش   دو   به   ها جدایه   با   تیمار   مثبت   اثر   نیز   ای مزرعه   و   بالینی 
  جمعیت  کمی   فاکتورهای  در  آزمایشی   تیمارهای   همه   داد  نشان  ( p≤%5)  دانکن  دامنه  چند  آزمون  با  تیمارها  مقایسه  و   گردید   مشاهده   عسل   زنبور 

  آزمایشی،   تیمارهای   به   نسبت   شاهد   تیمار   داشتند،   شاهد   تیمار   به   نسبت   داری معنی   تفاوت   گری نظافت   رفتار   مانند   کیفی   صفات   و   ریزی تخم   و 
 باشد.   کمتر   شهد   مصرف   و   کمتر   ریزی تخم   دلیل   به   تواند   می   که   ( p≤%5)   داشت   کاهش   عسل   ذخایر   در   داری معنی   تفاوت 
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ABSTRACT 
This study aimed to isolate lactic acid bacteria from gastrointestinal tract of honey bees (Apis mellifera) and assess 
the probiotic potential of isolates, and their effect on some performance parameters of colonies. Thus, 10 colonies out 
of an apiary with one hundred bee colonies were randomly selected and used for sampling. Twenty worker bees were 
sampled from each hive and after being transferred to the laboratory under complete comfort and ventilation 
conditions, their gastrointestinal tract was completely isolated under carbon dioxide flushing, and after culture in 
MRS medium different microbial colonies were selected. Liquid-solid periodic cultures were repeated up to 8 steps to 
achieve pure cultures. Finally, gram-positive, catalase and hemolysis negative samples were isolated and identified 
based on phylogenetic analysis. The results of identification of the isolated bacteria using 16s rRNA sequences 
showed that G1 isolate (MA4 strain) was 99% similar to Pediococcus acidilactica, the G2 isolate could not be 
sequenced due to technical problems in sending samples abroad and isolate G3 (strain MA5) was 99% similar to 
lactic acid pediococcus strain 8185. Finally, the strain MA14 isolated from the bee's gastrointestinal tract during the 
summer under anaerobic conditions was 97% similar to the HM75-1 strain Pediacocus pentosus, which was named 
G4. These bacteria were registered in the Gene bank (NCBI) with accession number of MW376601, MW376904, 
MW376896 and MW405566, respectively. In vivo studies showed the positive effects of treatment with isolates by 
spraying on frames and bacterial culture mixed in syrup (sugar-water) on spawning, production and hygienic 
behavior of bees. Comparison of treatments with Duncan's multiple range test (p≤ 5%) showed that all experimental 
treatments in quantitative population factors and spawning and quality were significantly different from the control 
treatment. However, the control treatment had a significant difference in honey reserves due to low spawning 
compared to experimental treatments and less nectar consumption. 
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 مقدمه 

 ارتباط  عسل  زنبور  در  اصلی  هایفرآورده  تولید  و  تغذیه

 ,.Lak et al)  دارد  هانیسممیکروارگا  فعالیت  به  زیادی

  و   هاویتامین  آوریعمل  تخمیر،  غذا،   هضم  .(2008

  ذخایر  ناپذیریفساد   علت   گرده،  غذایی   ارزش  افزایش

  ی هافعالیت  از  ناشی  عسل  زنبور  مدفوع  حتی  و  کلنی

  ،گوارش  دستگاه   در  مخمرها   اوقات  گاهی   و   ها باکتری

 عسل  زنبور  شان  در  مومی   یهاسلول  و   بدن  سطح

  ها یسم نمیکروارگا  از  گروهی  همچنین  باشند.می

  ضد   و   ها بیوتیک آنتی  الکتیکی(   اسید  ی هاباکتری)

  دارند   نقش  عسل  زنبور  ایمنی  در  و   سازندمی  را  ها قارچ

(Lak et al., 2008 ). 

  عسل   زنبور  بدن  سطح   یمخمرها  و  ها باکتری 

  ، هاباسیل  الکتو  دار،اسپور  هایباسیل  شامل

  منفی،   گرم  هایباسیل  ، سارسینا  ، هاکوکمیکرو

 Hassani)  باشند می  مایسس  ساکارو   و  سساکتینومای

et al., 2013.)  های نیسممیکروارگا  فعالیت  و  خواص  

  دلیل   به  عسل  زنبور  لنی ک  و  گوارش  دستگاه   در   مفید

  از   هاوارگانیسممیکر  این  د.باشمی   پروبیوتیکی  آثار

  های   میکروب  تعداد  و  نسبت  سازیمتعادل  طریق

 میزبان  دنب  بر  خودرا  مفید  اثرات  روده   طبیعی  ساکن

 از   بسیاری  .(Tajabadi et al., 2015)  دنکنمی  اعمال

  بنام   ها باکتری  از  بزرگی   گروه   به  ها تیک پروبیو

  دارند   تعلق  اسیدالکتیک  مولد  یهاباکتری

(Pattabhiramaiah et al., 2012)  .در  هاالکتوباسیل  

  زندگی   و  ایتغذیه  شرایط  تأمین  و  اکوسیستم  ترمیم

  که   دارند   مهمی   نقش  میزبان  خود  و   روده   یهامیکروب

  طور   به  الکتوباسیلوس  هایگونه   ،خواص  این  خاطر  به

  د نشومی  استفاده  پروبیوتیک   عنوان  به  گسترده

(Sharifpour et al., 2016).  در  همکاران  و  آندرسون 

  میزبان   ،هایوکاریوت  تمام  نمودند  بیان  2013  سال

  که   هستند  خود  ایروده  لومن  در  مفید  یهاباکتری

  دریافت  زیست  محیط  از  یا  رندبیم  ارث  به  یا  را  هااین

 از  بسیاری  در  .(Andersoun et al., 2013)  ند کنمی

 انجام  عسل  زنبور  یمیکروب  فلور  روی  بر  که  یمطالعات 

 دارای   و  مفید  یهانیسمارگا  ومیکر  وجود  اند   گرفته

 گوارش  ستگاهد  و  بدن  سطح  در  پروبیوتیک  خواص

  با   ها میکروب  این   ارتباط  و   رسیده   اثبات   به  عسل  زنبور

  با   تعذیه  بهبود  ،ایمنی  سیستم  توان  نظیر  ییهاویژگی

  مقابله   حتی  و  گذرانی  زمستان  و  شهد  و  گرده  فرآوری

  تعادل   .است  شده  تایید   نیز  انگلی  یهابیماری  با

  دستگاه   در  الکتیک  اسید  یهاباکتری  بین  مناسب

 به  گوارش  دستگاه   مقاومت  باعث   عسل  ورزنب  گوارش

 زمستان  در  مدفوع  داری  نگه  توان  افزایش  و  هاعفونت

 . (Evans & Lopez, 2004) شودیم

  میکرو   تنوع  دهندمی  نشان  مختلف  مطالعات 

 عسل  زنبور  گوارش  دستگاه  کندو،   محیط  یهانیسمارگا

  بدن   سطح  یهامیکروب  از  تابعی  نیز  محصوالت  تمام   و

  های پوشش  در  زنبور  فعالیت  از  ناشی  و  بوده  زنبور

 ،رطوبت  ،هوا  و  آب  نظر  از  مختلف  های  محیط  و  گیاهی

 سایر  و  بش  و  روز  طول  ،محیط  اسیدیته  ،دما

  پوشش   نوع  ،یاییجغراف  مکان  باشد.می  مؤثر  فاکتورهای

  یت جمع  تنوع  بر  زنبورها  ینگهدار  یوه ش  و   یاهی گ

  است   گذارتأثیر  دیمف  یهاباکتری  نتیجه  در   و   یکروبیم

(Strauss et al., 2015).  در  یمحدود  قاتیتحق  تاکنون 

 گوارش  دستگاه   از  دیمف  یهاباکتری   یجداساز  نهیزم

  ها ی کلن  مقاومت  و  عملکرد  در  هاآن  اثرات و  عسل  زنبور

  زیاد   سیارب  اهمیت  به  نظر  ست. ا  شده   انجام  رانیا  در

  و   کیفی  و  کمی  صفات  ،زندگی   در  هانیسممیکروارگا

  به  مختلف  منابع   تاکیدات  و   عسل   زنبور  ایمنی  حتی

  و   کمی  افزایش  جهت  در  هاتیک پروبیو  از  استفاده

  با   آنها  جایگزینی   حتی  و  زنبورعسل  محصوالت  کیفی

  بی   و   ارگانیک  محصوالت  تولید  برای  ها بیوتیک آنتی

  حاضر   مطالعه  هدف   ، زیست  طمحی  و  انسان  برای  ضرر

 گوارش  دستگاه   از  کیالکت  دیاس  ی هاباکتری  یجداساز

  تأثیر   و  ها جدایه  یکیوتیپروب  توان  بررسی  و  عسل  زنبور

 بود.   هایکلن یعملکرد یهافراسنجه   یبرخ بر آنها

 

 هاروش  و مواد 

  در   عسل  زنبور  کلنی  100  تعداد  استقرار  با  مطالعه  این

  در   و   قزوین  استان  آوج  انی کوهست  مناطق   در  بهار   فصل

  دارویی(   گیاه  نوع  )یک  رازیانه  مزارع  در  تابستان  فصل

  با   1397  سال  در  همدان  استان  رزن  منطقه

  این   از  یگیرنمونه   و  گیاهی   پوشش  تنوع  از  برخورداری

  ی هاباکتری  بررسی  و  جداسازی  برای  هازنبورستان

  شد.   انجام  عسل  زنبور  گوارش  دستگاه   از  الکتیک  اسید



 99 1401تابستان ، 2 ة، شمار53 ة ، دورایران دامیعلوم  

 

  ، گون  شامل   آوج  کوهستانی  مناطق  گیاهی  ششپو

  و   مرتعی  گیاهان  سایر  و  کوهی  مرزه  و   پونه  ،آویشن

  و  رازیانه  شامل  رزن  منطقه  غالب  گیاهی  پوشش

  10  تصادفی   تعیین  با  یگیرنمونه  برای  بود.  اتجصیفی

 زنبور  20  و  رفت  بین  زا   انتخاب  اثر  زنبورستان  از  کلنی

  آزمایش،   مختلف  لمراح  انجام  جهت  کلنی  هر  از  کارگر

  . (Tajabadi et al., 2011)  شد  انجام  گیرینمونه 

 حاوی  تمیز  هایشیشه   داخل  برداشت  از  پس  هانمونه 

  گردید.   منتقل  آزمایشگاه  به  و  گرفت  قرار  شستشو  سرم

  محتویات   و   گردید  جدا  زنبوران  گوارش  دستگاه   سپس

  MRS   (Man, Rogosa  کشت  طیمح  در  آن

Sharpe)شکل   با   میکروبی  یها لنیک  و  شد  داده  کشت  

 . (Tajabadi et al., 2011) گردید جدا متفاوت

  شرکت   پروتکل  طبق  مایع  کشت  محیط  ابتدا

  . رفتگ  انجام   مایع  محیط  در  کشت  و   شده   تهیه  سازنده 

  متفاوت   هایکلنی  و  انجام   آگار  محیط  در  کشت  سپس

 مرحله  8  تا   جامد   -مایع   تناوبی   یهاکشت  و  انتخاب

  محتویات   . شد  تکرار  خالص   ی هاکشت  به  رسیدن  برای

  و   تشریح  از  پس   گوارش  دستگاه   مختلف  یهاقسمت

  در   و   MRS  با  شدهغنی  کشت  محیط  در  جداسازی

  % 5  کربن  اکسید  دی  در  لسیوسس  درجه  35  دمای

 . (Tajabadi et al., 2011) شدند داده کشت

 مورفولوژی  با  هایکلنی  ساعت  72  تا   48  از  پس

  گرفت.   انجام  جدایه  کشت  و  شده  جدا  متفاوت

  استفاده   با   الکتیک  اسید  یهاباکتری  اولیه  گریغربال

  نیز   هموالیز  تست  و   کاتاالز  تست  و   گرم  آمیزیرنگ  از

 گوسفندی   خون  %8  تا   5  حاوی   MRS  کشت  محیط  با

  و  کاتاالز  و  مثبت گرم  هاینمونه  نهایت  در . گرفت انجام

  با   MRSکشت  محیط  در  و  شده  جدا  منفی  هموالیز

 گرادسانتی  درجه  20  منفی  دمای  در  و  گلیسرول  20%

  و   مجدد   کشت  ماه   سه  هر  هانمونه  شدند.   نگهداری

 . (Tajabadi et al., 2013) شدند می احیا

  تحمل   به  هاجدایه  یپروبیوتیک  توان  بررسی  جهت

  نرمال   محلول  در   ساعت  4  تا  2  مدت  به  اسیدی  شرایط

 Alberoni)  شد  اعمال  2  و  pH  4  با  HCl  حاوی  سالین

et al., 2016).  تحمل   سنجش  جهت  همچنین  

 محیط  از  صفرا  به  آمده  بدست  ی لیالکتوباس  یهاجدایه

MRS   استفاده   اگزاالت  سدیم  نمک  %  3/0  حاوی  مایع  

  های آزمایش  بخش  در   .(Audisio et al., 2015)  دش

 DNA  استخراج  تی ک  پروتکل  با  مطابق  ،مولکولی

  سی سی  2  مقدار  شد.  استخراج  DNA  ،سیناکلون

 به  و  شده  اضافه  وبی کروتیم  در  یباکتر  نیو سوسپانس

  در  دور   4000  (rpm 4000)  دور   با   دقیقه  5  مدت

  100  باکتری  رسوب  به  شد.  سانتریفیوژ  هدقیق

 به   و  اضافه  ریبوتیناز  و  الیزیز  پری  آنزیم  میکرولیتر

  قرار   گرادسانتی  درجه  55  دمای  در  دقیقه  30  مدت

  به   دهنده رسوب  بافر  میکرولیتر  300  سپس   شد.  داده

  شدید   ورتکس  تحت  ثانیه   5  و   شده   اضافه  میکروتیوب

  1  مدت  به  1300  دور  در  دوباره  نمونه  این  گرفت.  قرار

  مورد   شده  استخراج  DNA  و   شده  سانتریفیوژ  دقیقه

   گرفت. قرار بعدی هایآزمون

   ( 27F)  اول  پرایمر  از  مطالعه  این  در

(5´ AGAGTTTGATCCTGGCTCAG3´)  پرایمر  و  

 (´5´GTTACCTTGTTACGACTT3)  (1492R)  دوم

  دستگاه   در  پلیمراز  زنجیره  ایهواکنش   شد.  استفاده

 en61327  مدل  Applied Biosystems  سایکلر  ترمال

(PCR  )   محصول  و  شده  انجام  PCR  با   آگارز  ژل  در  

  و   یساز  صیتخل  تیک   با  و   یزیآم  رنگ  د یبروما   ومیدیات

  BGI  شرکت  به  16s rRNA  ژنی  یتوال  نییتع  جهت

  کوپن   دانشگاه  سکانس  ژنومیکس  انستیتو  در  واقع

 Bioedit  افزارنرم  با   هاسکانس   و  ارسال  دانمارک  هاگن

 شدند.  ویرایش و وانشخ

 روش   به   Clustal W  از  استفاده   با   فیلوژنی  درخت
neighbour-joining  افزارنرم  با  MEGA6 (Tamura et 

al., 2007)  در  موجود  های  رفرنس  از  استفاده  با  NCBI  

  است  شده  آورده  پرانتز  داخل  آنها  اختصاصی  شماره  که

 گردید.  رسم

  و   مولکولی  و   بیوشیمیایی  هایآزمایش  انجام  از  پس

 مورد  یهانمونه  از  شده  جدا  یهاباکتری  نوع  تشخیص

  تأثیر  شامل   (in vivo)  بالینی   هایآزمایش  ،مطالعه

 بر  گوارش  دستگاه   از  شده   ا جد  یهاباکتری  با   تیمار

 نیز  یریزتخم  و  تولید  ، کلنی  گرینظافت  رفتار  صفات

  سی   سی  50  اسپری  روش  دو  به  تیمار  . گردید  بررسی

  10  افزودن  و   ها قاب  روی  بر  هایهجدا  حاوی  شربت

  در  هاجدایه  از  هرکدام  حاوی  کشت  محیط  سیسی

  به   و   یک  به  یک  شربت  (لیتر  5/0)  سیسی  500
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  با   تصادفی  کامال  طرح  یک  در  ،میان  در  روز  یک  صورت

  کشت   با   بهار  نمونه  هوازی،  باکشت  بهار  )نمونه  تیمار  5

 نمونه   و  هوازی  کشت  با   تابستان  نمونه  هوازی،بی

  استفاده   تکرار  3  و   شاهد(  و  هوازیبی  کشت  با  تابستان

  هایمحیط  در  هانمونه   آزمایش  این  انجام  از  قبل  شدند.

  آزمایش   در  استفاده  مورد  یک  به  یک  شربت  حاوی

  و   رشد  ،کشت  تکرار  بار  سه  از  پس  و  شده  کشت

 .رسید اثبات به محیط  این در هانآ مانیزنده

 میزان  سل،ع   زنبور   1یگرنظافت  رفتار  صفات

  شان   مساحت  و  کلنی  گرده   و  عسل  ذخایر  ی،ریزتخم

  مورد  مطالعه   این  در  نیز   موم(  تولید  )نمود   شده   هبافت

 عسل  زنبور  در  گرینظافت  رفتار  گرفتند.  قرار  آزمون

  گروهی   و   فردی  اعمال  و   هارفتار  از  یامجموعه  شامل

  افراد   و  کندو  بهداشت  و   نظافت  باعث  که  است  کلنی   در

 در   رفتار  این  تأثیر  ترینمهم  جمله  از  ود.شمی  کلنی

 عسل  زنبور  خارجی  و  داخلی  هایانگل  و  آفات  با  مقابله

  و   شودمی  محسوب  دفاعی   پتانسیل  نوع   یک  که   بوده

  آرامش،  ایمنی،  تغذیه،  باالی  سطوح  در  رفتار  این

  با   و   شده  تقویت  کلنی  میکروبی  مناسب  فلور  و  جمعیت

 . (Engel et al., 2012) گیردمی  انجام باالتری کیفیت

 سازمان   دستورالعمل  طبق  که  گیرینمونه 

  از   کارگر  زنبور   200  صورتبه   کشور  دامپزشکی

 که  داد  نشان  شد،  تهیه  هاجدایه  با  تیمارشده  هایکلنی

  دستگاه   از  شده  جدا  ی هاباکتری  با  تیمارشده  هایکلنی

 خود  بدن  سطح  روی  بر  واروآ  کنه  از  عاری  ،گوارش

  با   زنبورها  بدن  سطح  برروی  کنه  وجود  بررسی  .بودند

  با   و   آب  سی سی  صد  در   عسل  زنبور  صد  از  استفاده

  گیرد. می  انجام  ظرفشویی  مایع  قطره   چند   از  استفاده

  مشاهده   )جهت  سفیدی  ورقه  دادنقرار  با  همچنین

  در  روز  5  مدت  به  کندو(  کف  در  افتاده  و  مرده  یهاکنه

  درگیری   آلودگی  شدت  بر  عالوه   کندو،   جعبه  کف

  با   شود.می  مشخص  گری( نظافت  )رفتار  کنه  با  زنبورها

  که   شد   مشاهده   میکروسکوپ  با   مرده   ی هاکنه  بررسی

  عالئمی   سفید  ورقه  روی  بر  مرده  یهاکنه  %50  از  بیش

 تأثیر  بررسی  برای  .داشتند  هازنبور  با  درگیری  از

  سه   تعداد  گرده  و  عسل  تولید  و  یریزتخم  بر  تیمارها

 
1. Grooming 

 

  مختلف   یتکرارها  از  تصادفی   صورتبه  تیمار   هر  از  قاب

  شان،   کل   )مساحت   مختلف  نواحی  مساحت  و  انتخاب

  کادر  روش   به  گرده(  و   شفیره  ،الرو   ،روز  تخم   ،عسل

 2مایزر  جی  دی  افزارنرم   از  استفاده  و  (1  )شکل  مدرج

 بسته  یک  افزارنرم  این  گردید.   محاسبه  ا هانش  روی  در

  کاربردی  با   تصاویر   تحلیل   و  تجزیه  جهت  یافزارنرم

  دقیق   یگیراندازه  امکان  که  تاس  پذیر  انعطاف   و  آسان

  می   فراهم   را  اشیا  خودکار  تشخیص  همچنین  و   دستی

 برای  عکس   یک  مختلف  اجزا  تشخیص  قابلیت   و   کند

  عکس   مختلف  یهاقسمت  مساحت  و  محیط  محاسبه

 دارد. را

 

 
 مدرج   کادر  روش  به  مخلف  نواحی  محاسبه.  1  شکل

Figure 1. Measuring the comb different area by the 

calibrated box method 
 

 
  افزارنرم   با  شانه  مختلف  نواحی  مساحت  محاسبه.  2  شکل

Digimizer 
Figure 2. Measuring the comb different area by 

Digimizer software 

 

  تیمار   5  با   تصادفی   کامال  طرح  قالب  در  تحقیق  این

  دامنه  چند   آزمون  با  ها میانگین  و   شد  انجام  تکرار  3  و

  مقایسه  ها( میانگین  تمام   دو  به  دو   )مقایسه  دانکن

  ( P≤ 5%)  با   و   SAS 9.4  افزارنرم  با  آنالیزها  تمام  . شدند

 .2گرفت  انجام

 
2. Digimizer 5.4.9 
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 بحث  و   نتایج 

 نیا  در  هاهیجدا  همه  که  داد  نشان  مطالعه  این  تایجن

  آگار   تراتین  و   زیهموال  کاتاالز،  ، مثبت  گرم  مطالعه

(Nitrte Agar )   با   و   (تیترین  به  تراتین  یایاح)  منفی  

  دیاس  یهاباکتری  یها ویژگی)  تخمیرکننده  تیخاص

  به  انتخاب  یبرا  را  هاآن  که  بودند  (کیوتیپروب  کیالکت

  در   ها جدایه  همه  .نمود  ی م  مناسب  کیوتیپروب  عنوان

  ت یقابل  وسیسلس  درجه  45  و   35  ، 15  ،10  یدماها

 از  مطالعه  مورد  نمونه  چهار   هر  . داشتند  ریتکث  و  رشد

 که   (Bile Esculin Agar)  نیاسکول  لیبا  تست  نظر

  ل یتبد  ییتوانا  یدارا  ی هاباکتری  جداسازی  یبرا

  انجام   دکستروز  و   ن یاسکولت  به  نیاسکول  دیکوزیگل

  و   رشد   یی توانا  دهنده   نشان   که  بودند   مثبت  ، ردیگیم

 حضور  در  و  یصفراو  طیمح  در  هاباکتری  نیا  ریتکث

oxgal  .60  لی ا  3  ها باکتری  تکثیر  و  رشد  سرعت  است  

  جذب   دستگاه  از  استفاده  با  نیز  تلقیح  از  پس  ساعت

  نانومتر  600  موج  طول  در  اسپکتروفوتومتر  نوری

  شده  آورده   3  شکل   نمودارهای   در   که   ، شد   ی گیر اندازه 

  یا  1ی تصاعد   مرحله   شود ی م   مشاهده   که   همانطور   . است 

  تمام   در   شده   جدا   های باکتری   تکثیر   و   رشد   فعال   فاز 

  تلقیح   از   پس   12  تا   3  ساعت   از   ایش آزم   مورد   های جدایه 

  در   تکثیر   سرعت   و   شیب   که   تفاوت   این   با   است؛   بوده 

   (. 3  )شکل   است   بوده   شتر ی ب   هوازی بی   ی ها نمونه 

  بر   شدهجداسازی  یهاباکتری  شناسایی   نتایج

  1  جدول  و  4  شکل  در  16s rRNA  یهاتوالی  اساس

  درصد   99  با  (MA4  )سویه  1G  جدایه  است.  شده  ارائه

 داشت،   قرابت  یسایالکتیدیاس  وکوکوسیپدا  با  شباهت

  به   ارسال  شرایط  و   فنی   مشکالت  علتبه  2G  جدایه

 )سویه  3G  جدایه  نشد.  یابی   توالی  کشور  از  خارج

MA5)  وکوکوسیپدا  به  شباهت  درصد  99  با   نیز 
  و   داشت  شباهت  8185  سویه  یسایالکتیدیاس

 گوارش  دستگاه  از  شده  جدا  MA14  سویه  درنهایت

  با  هوازیبی  شرایط  در  تابستان  فصل  در  زنبورعسل

  پنتسوس   پدایوکوکوس  به  نزدیکی   درصد97

  شد.   نامگذاری  4G  که  شتدا  شباهت  HM75-1سویه

  با   (NCBI)  ژنی  اطالعات  بانک  در  هاباکتری  این

 
1. Exponential phase   

 و   MW376601 ،  MW376904  یهاشماره

MW405566  یدیاس  وکووسیپدا  یباکتر  . شدند  ثبت 

  معروف   اعضای  از  سپنتسو  پدایوکوکوس  و  یسایالکت

  اختیاری   هوازی  که  هستند   الکتیک  اسید  یهاباکتری

  کربن  اکسید  دی  تولید  اییتوان  و  بوده  هموفرمنتاتیو  و

  و   اهانیگ  از  یادیز  تعداد  یرو  بر  هاباکتری  این  ندارند.

 ,.Carina Audisio et al)   اندشده  یی شناسا  هاوهیم

 نیا  یجداساز  از  ی محدود  یهاگزارش   .(2011

  شده  ارائه  جانوران  و  انسان  گوارش  دستگاه  از  هاباکتری

  است   ییهاستگاهیز  از  یکی  وریط  گوارش  دستگاه   .است

 Liu et)  اندشده  یجداساز   آن  از  یباکتر  دو  نیا  که

al., 2021).  گزارشی  نگارندگان  جستجوی   اساس  بر  

 گوارش  دستگاه   از  هاباکتری  این  جداسازی  بر   مبنی

 باکتری  دو   این  وجود  ،گزارش  یک  در  نشد.   یافت  زنبور

  شده   گزارش  زنبور،  توسط  شدهیآورجمع  یهاگرده  در

 است.

 عملکردی   صفات  برخی  بر  مختلف  ی هاجدایه   اثر

  نمایش   2  ولجد  در  شاهد   تیمار  با  مقایسه  در  ها کلنی

  در  که  داد   نشان   ها میانگین   مقایسه  است.  شده   داده

  الرو   و   گرده  ذخایر  و   شده  بافته  شان  کل  مساحت

  ندارد.   وجود  مختلف  تیمارهای   بین  یدارمعنی  تفاوت

 یدارمعنی  تفاوت  شاهد  تیمار  عسل  ناحیه  مساحت  در

 تیمار  در  عسل  ذخیره  و  دارد  مطالعه  مورد  تیمارهای  با

  در  (.P=0.0005)  بود  دیگر  تیمارهای  زا  بیشتر  شاهد 

  وجود   ارتباط  و  هماهنگی  نوعی  آمده  دست  به  نتایج

 تیمار  در  عسل  ذخیره  باالتر  سهم  کهطوری   به  دارد

  این   در   کمتر  ولد   و  زاد  و  یریزتخم  معنی  به  شاهد 

  مخصوصا  آزمایشی  تیمارهای   در  باشد.  می ها  کلنی

  ذخایر  اهشک  دردار  معنی  تفاوت  دلیل  بهاره  یهانمونه 

  شفیره   و  الرو  و  روز  تخم  مساحت  باالی  سهم،  عسل

  و  نیاز یریزتخم میزان این قطعا   و (P=0.045)  باشدمی

  و  رشد  برای  و  داشته  کلنی  برای  باالیی  غذایی   مصرف

  شده   مصرف  گرده   و  شهد  ذخایر  شفیره  و  الرو  تکامل

  کلنی   نیاز  ولد  و  زاد  و   جمعیت  اینکه  نظر  از  اما  است.

  حائز   برد  خواهد  باال  را   کلنی  عملکردهایت  درن  و  است

 باشد. می اهمیت
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  بهار؛  فصل  در  شده  جدا  هوازی  (G1)  نانومتر،  600  نوری  طیف  در  عسل  زنبور  گوارش  دستگاه  هایجدایه  رشد  سرعت.  3  شکل

(G2)  بهار؛  فصل  در  شده  جدا  هوازیبی  (G3)  تابستان؛  فصل  در  شده  جدا  هوازی  (G4)  تابستان   فصل  در  شده  جدا  هوازیبی 
Figure 3. growth rate of bacteria isolated from digestive tract of honey bees, measured at 600 nm, G1 and G2; isolated in the 

spring, aerobic and anaerobic, respectively. G3 and G4; isolated in the summer, aerobic and anaerobic, respectively. 

 

 
  در  تابستان  و  بهار  فصل  در  زنبورعسل  گوارش  دستگاه  از  شده  جدا  الکتیک  اسید  تولیدکننده  هایباکتری   فیلوژنی  آنالیز  .4  شکل

 هوازی بی   و  هوازی  شرایط
Figure 4. Phylogenetic analysis of lactic acid bacteria isolated from bee digestive tract in spring and summer under 

aerobic and anaerobic conditions 
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 ی هواز بی  و  هوازی  شرایط  در  تابستان  و  بهار  فصل  در  زنبورعسل  گوارش  دستگاه  از  شده  جدا  باکتریایی  هایتیپ  .1  جدول

Table 1. Bacterial types isolated from bee digestive tract in spring and summer under aerobic and anaerobic 

conditions 
Dedicated  

number 
Similarity 

(Percentage) The closest type to the isolate Sequence  

length 

Isolated  

name 
Sample  

code Row 
MW376601 99 Pediococcus acidilactici 2224 (MT604720) 698 MA4 G1 1 
MW376896 99 Unkown 722 MA6 G2 2 
MW376904 99 Pediococcus acidilactici 8185 (MT538932) 726 MA5 G3 3 

MW405566 97 
Pediococcus pentosaceus 
HM75-1 

(MT645305) 

792 MA14 G4 4 

 

 بهترین  را  الکتیکی  اسید   یهاباکتری  ،پژوهشگران

 گوارش  دستگاه  و   روده  میکروبی  جمعیت  مهمترین  و

  ویژه   و   مفید  یهافعالیت  تأثیر  و  دانسته  عسل  زنبور

  جمله   از  هاآن  انواع  و  گوارش  دستگاه  سالمت  بر  آنها

Pediococcus acidilactici (PA)  و   آلایده  ایگونه  را  

 از  استفاده  و  ساخت  برای  مطمئن  ابزاری  و  مهم

 .(Nowak et al., 2021)  اند   کرده   معرفی   ها تیک پروبیو

  حل   راه  یک  تکنیک  این   از  استفاده  ستا  این  بر  اعتقاد

 بوده  عسل  زنبور  کلنی  و  فردی  سالمت  تضمین  علمی

 را  گوارش  دستگاه   میکروبیوتای  شرایط  از  آگاهی   و

 و  عسل  زنبور  زندگی  حفظ  برای  وسیع  استراتژی

  ها بیوتیک آنتی  بجای  مدرن  پروبیوتیک  داروهای  توسعه

  کنترل  روش  و  زیست  محیط  دوستدار  اسیدهایبایو  و

 Nowak)  اندکرده  معرفی  هابیماری   و  آفات  بیولوژیکی

et al., 2021) . 

  از   استفاده   افزایش   از   همکاران   و   ایوریزو 

  از   جداشده   های باکتری   و   تجاری   های پروبیوتیک 

  بهبود   جهت   عسل   زنبور   و   کندو   مختلف   های قسمت 

  نقاط   در   کلنی   در   وری بهره   افزایش   و   ها کلنی   عملکرد 

  اند   کرده   گزارش   ر اخی   های سال   در   جهان   مختلف 

(Iorizzo et al., 2020).     مطالعه   در  Potts et al.  (2016 )  

  سطح   و   گوارش   دستگاه   از   شده   جدا   های باکتری   با   تیمار 

  در  یر تأث   با   صنعتی   های پروبیوتیک   یا   عسل   زنبور   بدن 

  ل ی تعد   جمله   از   ، ک ی متابول   ی عملکردها   مختلف   انواع 

  و   ی انرژ   ت ی ر ی مد   ، سیری   تنظیم   ، ی چرب   هموستاز   و   گلوکز 

  سم  ایمنی،   سیستم   تنظیم   و   تحریک   ، ها ن ی تام ی و   د ی تول 

  افراد   وزن   افزایش   تحریک   داروها،   و   ها کش   آفت   از   زدایی 

  و   فردی   ایمنی   بر   تأثیر   و   غذایی   ذخایر   تنطیم   با   کلنی 

  . است   شده   بیان   ها کلنی   عملکرد   بر   درنهایت   و   جمعی 

  داروهای   استرس،   مانند   عواملی   است   شده   مشخص 

  جمعیت   تعادل   در   اختالل   بـه   که   جیره   تغییر   و   مختلف 

  مکانیسمهای   تضعیف   باعث   انجامند می   روده   میکروبی 

  فرصت   زا بیماری   اجرام   ترتیب،   ین بد   و   شده   بدن   دفاعی 

  ، شوند می   میزبان   به   یب آس   باعث   و   کرده   پـیـدا   فعالـیـت 

  سطح   بهبود   به   ها ارگانیسم   میکرو   صحیح   تعادل   این   بنابر 

 Khan)   گردد می   منجر   بهداشتی   رفتار   بهتر   بروز   و   ایمنی 

et al., 2020) .   

Tajabadi et al.   (2013 )   لوسی الکتوباس   مالزی،   در  

  لوس ی الکتوباس   و   پنتوسوس   لوس ی الکتوباس   ، وم ی پالنتار 

  ی جداساز   زنبورعسل   عسلی(  )معده  دان عسل  از   را   فرمنتوم 

  ن ی نخست   ( ی راختصاص ی )غ   ی ذات   ی من ای   . د کردن   یی شناسا   و 

  اسید   پدیوکوکوس   های باکتری   و   است   بدن   ی دفاع   خط 

  ی ن م ی ا   ستم ی س   ی رسپتورها   ک ی تحر   ق ی طر   از   الکتیسای 

  جه ی نت   در   و   ها گنال ی س   ی سر   ک ی   شدن   فعال   باعث   ، ی ذات 

  پاسخ   شروع   نهایت   در   و   ها ی انج ی م   ی برخ   ان ی ب   ش ی افزا 

  ق ی طر   از   ی ذات   ی من ی ا   ستم ی س   ی اجزا   ، د ن گرد ی م   ی من ی ا 

  ا ی   ها کروارگانیسم ی م   یی شناسا   به   قادر   خود   ی ها رنده ی گ 

  انتفال   ی رها ی مس   به   اتصال   با   و   هستند   ها آن   ی ها فرآورده 

  و   ی بردار   نسخه   ی فاکتورها   ی ساز   فعال   به   منجر   ام، ی پ 

  این  . شوند می   ی ذات   ی من ی ا   ی ها پاسخ   در   مهم   ی ها ژن   ان ی ب 

  موجودات   سایر   از   بیش   عسل   زنبور   در   ها پروبیوتیک   اثر 

  بیشتر  عسل   زنبور   ایمنی   اینکه   خاطر به   است،   اهمیت   حائز 

  اکتسابی   ایمنی   فاقد   تقریبا   عسل   زنبور   و   بوده   ذاتی 

  پدایوکوکوس   های باکتری   . (Awad et al., 2006)  باشد می 

  تولید   هستند،   عمده   اثر   دو   دارای   اسیدیالکتیسای 

  پاتوژن   های باکتری   رشد   و   تکثیر   مانع   که   ها باکتریوسین 

  ی ها ن ی توک ی س   ن ی ب   نسبت   ش ی افزا   همچنین   و   شوند می 

  و   لیپوپروتئینی   ترکیبات   و   ی التهاب   ش ی پ   و   ی التهاب   ضد 

  ایمنی   التهابی   پاسخ   افزاش   باعث   که   ساکاریدی   اگزوپلی 

  با   تیمار   هلیکوباکتر،   روی   بر   گزارش   یک   در   شوند. می 

  تجمع   باعث   اسیدیالکتیسای   پدایوکوکوس   های باکتری 

  عملکرد   افزایش   و   نقطه   یک   در   پاتوژن   های باکتری 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MT645305.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=2&RID=G1ZSN3MJ013
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/MT645305.1?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=2&RID=G1ZSN3MJ013
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  با   ها باکتری   این   است.   گردیده   اعالم   انسان   ایمنی   سیستم 

  لیه ع   محافظتی   های متابولیت   و   ترکیبات   تولید 

  وارد   غذا   طریق   از   که   هایی ویروس   و   داخلی   های ویروس 

  اپیتلیال   الیه   بهبود   باعث   اند، شده   گوارش   دستگاه   لومن 

  با   تیمار   در   بیشتر   اثر   این   اند، شده   حیوانات   و   انسان   روده 

  است   شده   مشاهده   پنتوسوس   الکتوباسیلوس   باکتری 

 (Nowak et al., 2021 ) .   

  بوده   ها باکتریوسین   اختصاصی   ترکیبات   ها ن ی وس ی پد 

  تماالا اح   و   شوند می   تولید   پدایوکوکوس   جنس   توسط   که 

  ترکیب   این   تولید   طریق   از   گونه   و   جنس   این   مثبت   آثار 

  برای   کلی   طور به   . (Liu et al., 2021)  شود می   اعمال 

  سویه   آن   عسل   زنبور   در   "ک ی وت ی پروب "  ه ی سو   یک   تمییز 

  مهار   ی، من ی ا   ستم ی س   ک ی تحر   نظیر   هایی ی ژگ ی و   ی دارا   باید 

  و  باشد   ها کش آفت   ی ساز ی خنث   ا ی   اتصال   ، ب ی تخر   ، پاتوژن 

  عنوان   به   باشد. می   ها الکتوباسیلوس   همه   ی برا   گی ژ ی و   این 

  سیدیالکتیسای ا   پدایوکوکوس   های باکتری   با   تیمار   ، مثال 

  و   Thiamethoxam  های کش آفت   مرگبار   اثر   کاهش   باعث 

Boscalid   است   شده  (Liu et al., 2011) .   

  باعث  مطالعه   این   در   جداشده   های باکتری   با   تیمار 

  به   شد   ها کلنی   بهداشتی   رفتار   بروز   و   ایمنی   توان   افزایش 

  60  از   کنه   32  تعداد   2G  و   1G  تیمارهای   در   که   طوری 

  درجاتی  دارای   و  بودند   افتاده  کندو   ف ک  به   که   ( % 53)  کنه 

  و   3G  تیمارهای   در   بودند.   شکم   و   دهان   پا،   های آسیب   از 

4G   دیده   آسیب   ها کنه   درصد   48  و   45  ترتیب   به   نیز  

  دیده   آسیب   های کنه   تعداد   ( w)   شاهد   تیمار   در   اما   بودند. 

  شامل   را   ها کنه   % 30  حدوداا   که   بود   کنه   60  از   کنه   18

  تأثیر   آرژانتین   شرق   شمال   در   ایی   مطالعه   در   .شود می 

 Lactobacillus johnsonii  های باکتری   با   تیمار 

CRL1647   ی جداساز   عسل   زنبور   گوارش   دستگاه   از   که  

  و   ها ی کلن   ی اقتصاد   عملکرد   ش ی افزا   باعث   بودند   شده 

  د ی شد   ش ی افزا   و   ملکه   ی ریز تخم   و   ی ت ی ر ی مد   ت ی فعال 

  حت ت   ی ها ی کلن   تمام  در   گری نظافت  رفتار  بروز  و   ت ی جمع 

  ی خوان   هم   مطالعه   ن ی ا   ج ی نتا   با   که   داشت   همراه   به   را   مار ی ت 

  و   لوریزو   ماسیمو   درمطالعه   . ( Potts et al., 2016)   دارد 

  از  سویه   5  با   تیمار   باالی   تأثیر   نیز   ایتالیا   در   همکاران 

  پالنتاروم  باسیلوس   الکتیپالنتی   های باکتری 

 (Lactiplantibacillus plantarum )   دستگاه   از   شده   جدا  

  عملکردی  های فراسنجه  بر   گرده   نان  و  سل ع  زنبور   گوارش 

  در   وری بهره   و   جمعیت   بازسازی   و   محصول   تولید   مانند 

  نتایج   . (Iorizzo et al., 2020)  گردید   گزارش   ها کلنی 

  اسید  باکتری   یه سو   6  که   همکاران   و   پگهیر   مطالعه 

  آثار   و   نوزما   درمان   در   آنها   تأثیر   بررسی   برای   را   الکتیک 

  استفاده   عسل   زنبور   در   کش حشره   و   کش قارچ   سموم 

  ها،آن   میان   در   که   دهد می   نشان   بودند،   کرده 

  در   را   محافظتی   اثر   بهترین   اسیدیالکتیسای   پدایوکوکوس 

   . (Peghaire et al., 2020)  د ر دا   ها کش آفت   و   ها انگل   برابر 

  قابل  طور   به   اسیدیالکتیسای   وکوس پدایوک   باکتری 

  درمان   عنوان   به   را   آلوده   عسل   زنبور   عمر   طول   توجهی 

  برابر(   1.7 و   برابر  2.3 ترتیب  )به  درمانی   و   پیشگیرانه   های 

  سموم   معرض   در   گرفتن   قرار   این،   بر   عالوه   بخشید.   بهبود 

  در   عسل   زنبور   میر   و   مرگ   افزایش   باعث   آفات   دفع 

  درمان   با   که   شد   ( P≤ 5%)   کنترل   گروه   با   مقایسه 

اسیدیالکتیسای     این   همچنین   . شد   ترمیم پدایوکوکوس 

  ها   کش   آفت   و   سرانا   نوزما   که   دهد می   گزارش   مطالعه 

  ایمنی   )ویتلوژنین(،   عسل   زنبور   توسعه   در   دخیل   های ژن 

  زدایی  سم   سیستم   و   دفنسین(   ، 40  سرین   )پروتئین 

  رند ب   می   بین   از   را   کاتاالز(   ، 2  پراکسیداز   گلوتاتیون   )شبیه 

  اسیدیالکتیسای   پدایوکوکوس   درمان   با   اثرات   این   و 

  در   کلنی   عملکردی  بهبود   میتواند  تأثیر  این   که  شد   اصالح 

  با   که   شود   باعث   را   بهداشتی   رفتار   و   جمعیت   و   تولیدات 

  مطابقت   نیز   ایی   مزرعه   مطالعات   در   حاضر   مطالعه   نتایج 

  همکاران   و   ژنگ   تحقیقات   در   . ( Paris et al., 2020)   دارد 

  عسل  زنبور   داخلی  و  محیطی  های باکتری  همزیستی  تأثیر 

  زنبور   دفاعی   و   اجتماعی   رفتارهای   بروز   و   ایمنی   سطح   بر 

  .Lactobacillus sp  های باکتری   تیمار   بررسی   با   عسل 

  با   تیمار   دهد می   نشان   تحقیق   این   نتایج   که   شده   بررسی 

  های رفتار   بروز   و   ایمنی   سطح   یش افزا   باعث   ها باکتری   این 

  این   که   است   شده   ها( آفت   به   )حمله   دفاعی   اجتماعی 

  تحریک  ها، قارچ  و  ها پاتوژن   علیه   آنتاگونیستی  اثر  با   اعمال 

  رفتار   مانند   خاص،   اجتماعی   رفتارهای   ترویج   و 

  ها، پاتوژن   برخی   علیه   محیط   کردن اسیدی   گری، نظافت 

  آفت  زدایی سم   و   اثرکردن بی   حتی   و   بایوفیلم   ساختار 

  این  . ( Zheng et al., 2018)   است   توجیه   قابل   کشها 

  ترکیب   اختالل   بر   گلیفوزات   تأثیر   بررسی   با   تحقیق 

  افت   و   ها پاتوژن   و   ها آفت   اثر   بروز   و   روده   میکروبیوتای 

 .است   شده   تکمیل   ایمنی   سطح 
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 الرو  و  روز  تخم  گرده،  عسل،  نواحی  مساحت  بر  (Apis mellifera)  عسل  زنبور  گوارش  دستگاه  از  جداشده  هایباکتری   اثر  .2  جدول

Table 2. Effect of different bacteria isolated from digestive tract of honey bee (Apis mellifera) on the area of honey, 

pollen, larva and egge 
Area (cm2) 

Treatments 
Larvae Egg Pollen Honey Total 
652.2a 452.96a 7.09a 1556.13a 3147.76a G1 
423.8a 544.07a 6.07a 1556.88a 2965.88a G2 
426.3a 405.21a 7.09a 1334.26a 2976.07a G3 
503.9a 476.37a 7.08a 1467.34a 3098.65a G4 
408.6c 53.68b 29.61b 2016.76b 2976.75a W 
203.4 122.84 8.523 112.21 183/52 SEM 

0.2723 0.0459 0.3013 0.0005 0.2856 P value 
  های سویه   G3  و   G1  ندارند.  هم   با   ایکس   احتمال   سطح   در   داری معنی   اختالف   ستون   هر   در   مشابه   حروف   با   های میانگین   و   است   ستونی   صورت به   میانگین   مقایسات *  

   .شاهد   گروه   W  ود.ب   پنتوسوس   پدایوکوکوس   باکتری   G4  بود.  ها پدایوکوکوس   شبیه   آن   خصوصیات   اما   نشد   شناسایی   G2  بودند،   اسیدیالکتیسای   پدایوکوکوس 
* Means with the same letters in each column are not significantly different at p<x. G1 and G3 were strains of Pedicoccus G2 was not identified, G4 

was Pediococcus pentosaceus and W was control group. 

 

 

 است(   صدمات  و  جراحات  درصد  معنای  به  d%)   مختلف  مارهایتی  بین  بهداشتی  رفتار  مقایسه  .5  شکل
Figure 5. Comparison of grooming behavior between different treatments (%d: percentage of damage) 

 

   کلی  گیرینتیجه

 که  دیگری  مطالعات  و  تحقیق  این  نتایج  کلی  بطور

  ی هاباکتری  که  است  آن  بیانگر   اند شده  بررسی

  سزاییهب  تأثیر  )پروبیوتیکی(  الکتیکاسید  کنندهیدتول

  جنس   دارند.   آنها   سالمت  و   زنبورعسل  تولیدات  روی  بر

  جنس   ترین  عمده  و  مهمترین  عنوانبه  پدایوکوکوس

  ها پدیوسین  مانند  ثانویه  هایمتابولیت  کننده  تولید

  و   کلنی  سالمت  ایمنی،  سیستم  بر  ایچندجانبه  تأثیر

  به  تواندمی  و  دارد  عسل  زنبور  محصوالت  فرآوری

  عسل   زنبور  تغذیه  در  جامع   پروبیوتیک  یک  عنوان

 تحقیقات  در  شودمی  توصیه  گیرد.  قرار  استفاده  مورد

 برروی  هاجنس  این  شدهتخلیص  ی هاکشت  آتی

  بر   آنها   هایمتابولیت  تأثیر  و  مطالعه  زنبورعسل

  بررسی   کلنی  کیفی  و  کمی  عملکرد  ایمنی،  فیزیولوژی،

 گردد. 

 

 گزاریسپاس
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