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 Introduction: This study was aimed to investigate whether bee colonies can use the starch and 

how the Protexin can influence the feed consumption, hive population and mortality at farm 

and cage conditions. 

Materials & Methods: 36 hives were randomly allocated into six different groups and fed with 

one of the experimental treatments as the first experiment. The control group have only received 

sugar syrup, the 2nd group received sugar syrup supplemented with one g/L of Protexin (P), the 

3rd group received sugar syrup supplemented with 10% of the starch (S10), the 4th group fed 

with sugar syrup supplemented with 20% of the starch (S20), the 5th group received sugar syrup 

supplemented with 10% starch and 1g/L of the Protoxin (S10P) and the 6th group fed with sugar 

syrup supplemented with 20% of starch and 1g/L of the Protoxin (S20P). In the second 

experiment, the newly emerged bees were kept in a cage and incubated for 21 days. After 

hatching they were also fed with the above-mentioned experimental treatments. At the end of 

both experiments, feed intake hive adult and larvae population were evaluated before and after 

overwintering. In the 2nd experiment the consumption of sugar syrup, sugar paste and the rate 

of bee losses during the cage storage period.  

Result: The results of 1st experiment showed that the group S20P1 has the higher egg 

production and feed intake when compared to the other groups (P≤0.05). Moreover, the feed 

intake of S20P and S10P was statistically higher than S20 and S10 respectively (P≤0.05). The 

sugar consumption of S10P and S20P was statistically higher than control (P≤0.05) but have 

not significant differences with other the groups (P≥0.05). Cumulative consumption of sugar 

syrup was higher in S10P and S20P groups than the control group (P≤0.05). Honey bee losses 

in the third week and cumulative mortality (total losses in the first to third weeks) were the 

lowest in the S20P group compared to S20 group (P≤0.05).  

Conclusion: It is concluded that, the use of Protexin improves feed intake and reduces bee 

mortality. 
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ات جمعیت ازه و تلفذا، انداین پژوهش جهت بررسی اثر تغذیه سطوح مختلف نشاسته و پروبیوتیک پروتکسین بر میزان مصرف غ مقدمه: 

 نبورهای عسل در شرایط طبیعی و آزمایشگاهی انجام شد. ز

ریافت های زیر را دز جیرهاکندو به طور تصادفی در شش گروه یکسان قرار گرفته و یکی  36آزمایش اول تعداد در  ها:مواد و روش

نشاسته  %10یره پایه حاوی جسوم  (، گروهP(، گروه دوم جیره پایه حاوی یک گرم بر لیتر پروتکسین )Cکردند. گروه اول جیره پایه )

(S10 گروه چهارم جیره پایه حاوی ،)20% ( نشاستهS20 گروه پنجم جیره پایه حاوی ،)رم بر لیتر پروتکسین گنشاسته و یک  %10

(S10P و گروه ششم جیره پایه حاوی )20% ( نشاسته و یک گرم بر لیتر پروتکسینS20Pدریافت کردند. در ) هایآزمایش دوم قاب 

 اشاره شده هایفاده از جیرهروز در داخل انکوباتور قرار داده شدند و پس از هچ شدن، با است 21حاوی الروهایی هچ نشده به مدت 

یش دوم میزان . در آزماابی شدتغذیه شدند. در آزمایش اول جمعیت نوزاد و جمعیت کندو قبل و پس از زمستان و میزان مصرف غذا ارزی

  گیری شد.ر قندی و میزان تلفات زنبورها در طول دوره نگهداری در قفس اندازهمصرف شربت شکر، خمی

ته های تیماری داشایر گروهسریزی را نسبت به ترین میزان مصرف غذا و تخمبیش S20Pداد که گروه نتایج آزمایش اول نشان  نتایج:

داری تفاوت معنی از نظر آماری S10 و  S20مارهای نسبت به تی S10Pو  S20Pچنین مصرف غذا در تیماهای (. هم≥05/0P) است

 بودتر بیش دنسبت به گروه شاه S20Pو  S10Pهای (. مصرف تجمعی شربت شکر در طول دوره، در گروه≥05/0P) داشته است

(05/0P≤هم )وه اول تا سوم( در گر چنین تلفات زنبورها در هفته سوم و تلفات تجمعی )مجموع تلفات هفتهS20P ترین میزان کم

  (.≥05/0P) دار ایجاد کرده استتفاوت معنی S20بوده و با گروه 

وراک و در خبود مصرف سین سبب بهرسد استفاده از پروبیوتیک پروتکنظر میبنابراین براساس نتایج این آزمایش به گیری و بحث:نتیجه

 گردد.نتیجه کاهش تلفات زنبورهای عسل می
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 قدمهم
ختلف مهای گیاهان ترین گرده افشانیکی از مهم زنبور عسل        

هم ا فراغیرمستقیم تنوع و فراوانی غذا برای انسان ر صورتکه به است

ل عسل (. عالوه بر آن تولیدات مستقیم زنبورعسل از قبی1کنند )می

های ضد ای باال و ویژگیخاطر ارزش تغذیههب( Royal)و ژله شاهانه 

 توسط کامل غذای عنوان یکبه نند مستقیما  توامیکروبی که دارند می

طر ز ختواند اانسان مصرف شوند. بنابراین فعالیت زنبورهای عسل می

ل فص (. زنبورعسل در2کند ) غذایی برای انسان جلوگیری کاهش مواد

و  آوری گرده گل جهت تغذیهافشانی گیاهان، اقدام به جمع گرده

کمک  زنبور عسل بهنمایند. کندو می چنین ذخیره آن درهم

ر دهای موجود گرده گل و با آنزیم های موجود درمیکروارگانیسم

ه حجر بزاق و با توجه به شرایط دمایی و رطوبتی درون کندو، در

ترین سیلوی طبیعی جهان( هایشان اقدام به سیلو کردن )کوچک

 ل بخشی ازبا این عم کنند.داری طوالنی مدت میگرده گل برای نگه

می بسیار مه (. تغذیه نقش1شود )می موجود در گرده تخمیر نشاسته

یز ندر عملکرد و تولید کندوهای زنبور عسل دارد. زنبورهای عسل 

ین، وتئها، پرهمانند سایر موجودات زنده نیاز به تامین کربوهیدارت

 ینا کهینبا توجه به ا (.4، 3) ها دارندچربی، مواد معدنی و ویتامین

دو کن یماندر سالمت، عمکرد و زنده یایژهو یارنقش بس یباتترک

ر د یمضر یارتواند نقش بسیم یباتترک یند، هرگونه کمبود اندار

ز منجر به برو یتکه در نها( 3)رشد و تکامل کندو داشته باشد 

 فتدایدر طول زمستان اتفاق م تا  شود که عمدیم یاز گرسنگ یحالت

 گروه گرده گل که منبع (. احتیاجات غذایی زنبورعسل به دو5)

ا کتار ینها و مواد معدنی و گروه ها، ویتامینچربی تامین پروتئین،

شد. باها جهت تامین انرژی میشهد گل که منبع تامین کربوهیدرات

 زنبورداران استحصال زنبورعسل توسط یدیتول عسل یصنعت یطشرا در

 یایهتغذ یهایگزینجا به یازن خود یهتغذ عسل جهت یشده و زنبورها

 5قل حدا به یازن یگذرانزنبورعسل جهت زمستان یکلن هر .(4)دارند 

 یدراتکربوه یزانم ینا ینتام ینبنابرا .(6) دارد یایرهذخ عسل گرمیلوک

 یکندو در ط یو سالمت یمانزنده ینسبب تضم خوب یفیتبا ک

یه . هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر تغذ(7) شودیزمستان م

 ود.بغذا، اندازه و تلفات جمعیت زنبورهای عسل  مصرف سین برپروتک

 

 هامواد  و روش
از شرکت  پروتکسین بیوتیکآنتی :استفاده مورد شیمیایی مواد        

، لندن، انگلیس( Probiotics International شرکت )نمایندگی نیکوتک

. و پودر نشاسته ذرت از شرکت گلوکوزان )کرج، ایران( تهیه گردید

-Sigmaآلدریچ )-چنین سایر مواد شیمیایی نیز از شرکت سیگماهم

Aldrich.تهیه گردید ) 

ان آبان مهر ماه تا پای15در آزمایش اول که در : آزمایش اول       

 قابل حل در آب ذرت انجام شد. از پودر نشاسته 1396ماه سال 

 یکت)پری ژالتینه(، شربت آب شکر )به نسبت یک به یک ( و پروبیو

 ی باها در قالب طرح کامال  تصادف)پروتوکسین( برای تغذیه کلنی

سل کلنی زنبور ع 36تکرار استفاده گردید. تعداد  6شش تیمار و 

و  طور تصادفی در قالب شش گروه تقسیم( بهApis meliferaایرانی )

 که یکی از تیمارهای زیر را دریافت کردند. گروه اول گروه شاهد

م قند( تیماردو%50ا دریافت کرد )شربت آب شکرفقط جیره پایه ر

ر یماتجیره پایه به همراه یک گرم در لیتر پروبیوتیک پروتوکسین، 

ایه به نشاسته، تیمار چهارم، جیره پ %10سوم، جیره پایه به همراه 

استه و نش %10نشاسته، تیمار پنجم، جیره پایه به همراه  %20همراه 

 20ه %مار ششم، جیره پایه به همرایک گرم در لیتر پروبیوتیک و تی

ه مادنشاسته و یک گرم در لیتر پروبیوتیک دریافت کردند. پس از آ

ی رکلنهدست آمده به همیزان نیم لیتر از محلول بسازی تیمارها، به

ف در داخل ظرو روز در میان صورت یکروز و به 45مدت زنبور به

خوراک تهیه  .خوری در اختیار زنبورها قرار گرفتمخصوص شربت

خوری که در داخل شده با پیمانه نیم لیتری درون ظروف شربت

یان مها تعبیه شده بودند، ریخته شد. این محلول یک روز در کلنی

دی بع تهیه و در اختیار زنبورها قرار داده شد. قبل از دادن شربت

ف مانده آن توزین شده تا مقدار دقیق شربت و نشاسته مصرباقی

ز اروز  5پذیری زنبورها برای مدت ه شود. جهت عادتشده، محاسب

 شربت آب شکر و نشاسته تغذیه شدند. 

منظور جلوگیری از دسترسی آزمایش دوم به: آزمایش دوم       

ترین منبع نشاسته انجام شد. عنوان اصلیزنبورها به گرده طبیعی به

 34±1ور )هایی وارد انکوباتهای زنبور در قاببه این منظور، شفیره

شدند. سپس  درصد( شده و هچ 50 گراد با رطوبت نسبیسانتی درجه

ماندند. انکوباتور باقی روز بود در 21مدت تا زمان پایان آزمایش که به

هایی های مورد آزمایش ابتدا ده قاب از شفیرهبرای تهیه بچه زنبور

 روزگی بودند و تا دو یا سه روزه قبل از تفریخ 12،13که در سن 

بودند انتخاب شد و با کندو داخل انکوباتور گذاشته شد تا با شرایط 

دما و رطوبت مناسب  بچه زنبورهای متولد شوند.از زنبورهای متولد 

زمایش( آهای طراحی شده برای زنبور داخل )قفس 50 شده به تعداد

تایی و  5قرار داده شد پس از هچ شدن، زنبورها در قالب شش گروه 

فی تقسیم شده و با استفاده از تیمارهایی که در صورت تصادبه

آزمایش اول شرح داده شد تغذیه شدند. در این آزمایش نیز جیره به 

دو صورت شربت و خمیر قندی بین تیمارها توزیع شده و هر هفته 
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گیری شد و در پایان دوره میزان مصرف خوراک و تعداد تلفات اندازه

گیری میزان و هضم نبور برای اندازهز 50ها به تعداد روز از کلنی 21

 برداری شد.گوارش نمونه دستگاه قسمت سه در باکتری نشاسته و تعداد

یک : گیری پرورش نوزادتهیه کارد مدرج جهت اندازه طرز       

متر سانتی 5های قاب خالی استاندارد را در طول و عرض به اندازه

کوبی کرده، متر میخنتیسا 5هایی به فاصله کرده و روی نقطه تقسیم

کادر مربع  32هم بسته و تعداد ها را بهمحکم میخ وسیله نخسپس به

وجود آمد. سنجش پرورش نوزاد همتر در سطح قاب بسانتی 5×5

وسیله این کادر محاسبه کردید و با ضرب کردن عدد هها بروی قاب

 ، تبدیل به مساحت سطح پرورش نوزاد برحسب25دست آمده در هب

 مترمربع شد.سانتی

کار از کادر مدرج آماده برای این: گیری پرورش نوزاداندازه       

ریزی که قاب مدرج، روی قاب تخمصورتشده استفاده گردید. بدین

متر که بر روی تخم، سانتی 5×5های شده گذاشته شد و تعداد مربع

 الرو و شفیره قرار گرفته بود شمارش شد.

گیری جمعیت هر کلنی برای اندازه: کندو جمعیت ریگیاندازه       

استفاده  شده از زنبورها پوشیده هایقاب تعداد از شمارش تقریبی طورهب

طور دو طرفه کامل از زنبورها هکه اگر یک قاب بصورتشد. بدین

گردید و به نسبت  بود تعداد جمعیت آن یک قاب محاسبه شده احاطه

 سری از یک قاب درنظر گرفته شد.ها توسط زنبور کاحاطه قاب

های این مایشزحاصل از آ هایداده: آماری تجزیه و تحلیل       

تجریه و تحلیل  SASافزار آماری نرم GLMپژوهش در قالب رویه 

ها با استفاده نرمال بودن دادهشدند. پیش از تجزیه و تحلیل آماری، 

ا نرمال نبودند از هکه دادهصورتیچک شده و در Univariateاز روش 

 چنین برای(. هم8سازی استفاده گردید )ها برای نرمالتبدیل داده

ای دانکن استفاده شد. مدل مقایسات میانگین از آزمون چند دامنه

هایی ها مورد استفاده قرار گرفت. مقایسهآماری زیر برای تجزیه داده

دار در معنیعنوان مقایسات بود به 05/0تر از ها کوچکP-Valueکه 

 Yij= µ+ Ti +eijk                                  :     نظر گرفته شدند

Yij= گیری،اندازه مورد صفت µل، = میانگین کTiیشی، تیمار آزما = اثر

eijkمانده= اثر عوامل باقی  

 

 نتایج

حاکی از  1 شکلداده شده در  نتایج نشان: نتایج آزمایش اول       

داری نشاسته و پروبیوتیک اثر معنی سطوح مختلف غذیهکه ت آن است

چنین (. همP ≤05/0بر جمعیت کندو در تیمارهای مختلف نداشتند )

داری بین گذرانی نیز تفاوت معنیزمستان از دوره تفاضل جمعیت بعد

دهد (. نتایج این آزمایش نشان میP ≤05/0تیمارها وجود نداشت )

همراه یک گرم نشاسته به درصد 20ده کنن( که گروه دریافت2 شکل)

ریزی پس از فصل زمستان ترین سطح تخمپروتکسین در لیتر بیش

ریزی پس از دوره چنین سطح تخم(. همP ≥05/0داده است ) را نشان

 S10 و  S20نسبت به تیمارهای  S10Pو  S20Pزمستان در تیماهای 

کم کردن  (. ازP ≥05/0اند )داری ایجاد کردهتفاوت معنی نظر آماری از

ریزی پس از آن، میزان ریزی قبل از زمستان، از سطح تخمتخم سطح

ریزی سطح خالص تخم دهندهست آمد که نشاندهریزی بتخم تفاضل

باشد. براساس نتایج ارایه پس از تغذیه تیماهای مختلف آزمایشی می

 از دریافت ریزی پستخم ترین سطحبیش S20Pگروه  2 شکل شده در

 سایر داری نسبت بهتیمار آزمایشی را داشته است که تفاوت معنی

ارایه شده در  نتایج (.P ≥05/0داده است ) نشان های آزمایشیگروه

درصد نشاسته به  20کننده دهند که گروه دریافتنشان می 3شکل 

را نسبت  غذا مصرف ترین میزانلیتر بیش پروتکسین در گرم همراه یک

چنین مصرف (. همP ≥05/0ی تیماری داشته است )هابه سایر گروه

از  S10و  S20نسبت به تیمارهای  S10Pو  S20Pغذا در تیماهای 

 (.P ≥05/0داری داشته است )نظر آماری تفاوت معنی

( که 4 شکلدر این آزماش نشان داده شد ): دوم آزمایش نتایج       

های م، گروههای اول و دواز نظر میزان مصرف شربت شکر در هفته

حالی است  (. این درP ≤05/0داری ایجاد نکردند )تفاوت معنی مختلف

شود که تجمعی مصرف شربت شکر، مشخص می که با نگاه به نمودار

دار ایجاد نسبت به گروه شاهد تفاوت معنی S20Pو  S10Pهای گروه

دار تفاوت معنی های تیماریگروه (. اما نسبت به سایرP ≥05/0) کردند

این آزمایش به دو گروه  که دربا توجه به این (.P ≤05/0نشان ندادند )

شاهد و گروهی که فقط پروبیوتیک مصرف کرده بودند، خمیر قندی 

که حاوی گرده و نشاسته بود، ارایه نشد بنابراین صرفا میزان مصرف 

مصرف تجمعی  (. میزان5 شکل) گردید مانده بررسیچهار گروه باقی در

به  S10Pو  S20Pته اول و دوم( خمیر قندی در گروه )مجموع هف

داری باالتر بود طور معنیبه S10و  S20های ترتیب نسبت به گروه

(05/0≤ P.) دهد می آزمایشگاه نشان شرایط در شده انجام نتایج آزمایش

( که تلفات زنبورها در هفته سوم و تلفات تجمعی )مجموع 6 شکل)

ترین میزان بوده و با گروه کم S20Pگروه  هفته اول تا سوم( در تلفات

S20 است کرده ایجاد دارمعنی تفاوت (05/0≤ P.) تجمعی  تلفات میزان اما

تفاوت  S10Pو  P ،S ،S10های شاهد، و گروه S20Pدر بین گروه 

  (.P ≤05/0داری نداشتند )معنی
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 (Mean ± SEازه جمعیت کندوهای آزمایشی در شرایط مزرعه )نمودار اثر تغذیه نشاسته و پروبیوتیک پروتکسین بر اند: 1شکل 
P ،گروهی که یک گرم در لیتر پروبیوتیک پروتکسین دریافت کرد :S ،نشاسته :S10 درصد نشاسته در جیره دریافت کرده است،  10: گروهی کهS20درصد  20میزان : گروهی که به

درصد نشاسته به  20: گروهی که S20Pاند، درصد نشاسته به همراه یک گرم در لیتر پروبیوتیک پروتکسین دریافت کرده 10: گروهی که S10Pنشاسته در جیره دریافت کرده است، 

 (.≥05/0P) دار دارندهای متفاوت، تفاوت معنیهای با باالنویساند. میانگینهمراه یک گرم در لیتر پروبیوتیک پروتکسین دریافت کرده
 

 

 (Mean ± SEریزی کندوهای زنبور عسل در شرایط مزرعه )غذیه نشاسته و پروبیوتیک پروتکسین بر تخمنمودار اثر ت: 2شکل 
P ،گروهی که یک گرم در لیتر پروبیوتیک پروتکسین دریافت کرد :S ،نشاسته :S10 درصد نشاسته در جیره دریافت کرده است،  10: گروهی کهS20درصد  20میزان : گروهی که به

درصد نشاسته به  20: گروهی که S20Pاند، درصد نشاسته به همراه یک گرم در لیتر پروبیوتیک پروتکسین دریافت کرده 10: گروهی که S10Pیره دریافت کرده است، نشاسته در ج

 (.≥05/0P) ددار دارنهای متفاوت، تفاوت معنیهای با باالنویساند. میانگینهمراه یک گرم در لیتر پروبیوتیک پروتکسین دریافت کرده
 

 

 (Mean ± SEنمودار میزان مصرف غذا در کندوهای زنبور عسل در شرایط مزرعه ): 3شکل 
P ،گروهی که یک گرم در لیتر پروبیوتیک پروتکسین دریافت کرد :S ،نشاسته :S10 درصد نشاسته در جیره دریافت کرده است،  10: گروهی کهS20درصد  20میزان : گروهی که به

درصد نشاسته به  20: گروهی که S20Pاند، درصد نشاسته به همراه یک گرم در لیتر پروبیوتیک پروتکسین دریافت کرده 10: گروهی که S10Pدر جیره دریافت کرده است،  نشاسته

 (.≥05/0P) دارند دارهای متفاوت، تفاوت معنیهای با باالنویساند. میانگینهمراه یک گرم در لیتر پروبیوتیک پروتکسین دریافت کرده
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 (Mean ± SEنمودار اثر تغذیه نشاسته و پروبیوتیک پروتکسین بر میزان مصرف شربت شکر توسط زنبور عسل در شرایط آزمایشگاه ): 4شکل 
P ،گروهی که یک گرم در لیتر پروبیوتیک پروتکسین دریافت کرد :S ،نشاسته :S10 کرده است،  درصد نشاسته در جیره دریافت 10: گروهی کهS20درصد  20میزان : گروهی که به

درصد نشاسته به  20: گروهی که S20Pاند، درصد نشاسته به همراه یک گرم در لیتر پروبیوتیک پروتکسین دریافت کرده 10: گروهی که S10Pنشاسته در جیره دریافت کرده است، 

 (.≥05/0P) دار دارندهای متفاوت، تفاوت معنیهای با باالنویسانگیناند. میهمراه یک گرم در لیتر پروبیوتیک پروتکسین دریافت کرده
 

 

 (Mean ± SEنمودار اثر تغذیه نشاسته و پروبیوتیک پروتکسین بر میزان مصرف خمیر قندی توسط زنبور عسل در شرایط آزمایشگاه ): 5شکل 
P ،گروهی که یک گرم در لیتر پروبیوتیک پروتکسین دریافت کرد :Sشاسته، : نS10 درصد نشاسته در جیره دریافت کرده است،  10: گروهی کهS20درصد  20میزان : گروهی که به

درصد نشاسته به  20: گروهی که S20Pاند، درصد نشاسته به همراه یک گرم در لیتر پروبیوتیک پروتکسین دریافت کرده 10: گروهی که S10Pنشاسته در جیره دریافت کرده است، 

 (.≥05/0P)دار دارند های متفاوت، تفاوت معنیهای با باالنویساند. میانگینگرم در لیتر پروبیوتیک پروتکسین دریافت کردههمراه یک 
 

 

 (Mean ± SEنمودار اثر تغذیه نشاسته و پروبیوتیک پروتکسین بر تعداد تلفات زنبور عسل در شرایط آزمایشگاه ): 6شکل 
P ،گروهی که یک گرم در لیتر پروبیوتیک پروتکسین دریافت کرد :S ،نشاسته :S10 درصد نشاسته در جیره دریافت کرده است،  10: گروهی کهS20 درصد  20: گروهی که به میزان

درصد نشاسته به  20: گروهی که S20Pاند، ن دریافت کردهدرصد نشاسته به همراه یک گرم در لیتر پروبیوتیک پروتکسی 10: گروهی که S10Pنشاسته در جیره دریافت کرده است، 

 (.≥05/0P) دار دارندهای متفاوت، تفاوت معنیهای با باالنویساند. میانگینهمراه یک گرم در لیتر پروبیوتیک پروتکسین دریافت کرده
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 بحث 
سطح نشاسته  آزمایشی با استفاده از دو تیمارهای آزمایش این در       

پروتکسین تغذیه شدند تا نشان داده شود که  ح پروبیوتیکو یک سط

جایگزینی برای  عنوانتوانند از نشاسته بهمی ایرانی آیا زنبورهای عسل

 گذرانی استفاده کنند یا نه.عسل و شربت عسل در طول زمستان

عنوان جایگزین های متنوع استفاده از نشاسته بهدر پژوهش اخیرا 

خود معطوف داشته است. در آزمایش  نی را بهفراوا شهد و عسل توجه

ای قرار داده شدند تا اول این پژوهش، زنبورها در شرایط مزرعه

عنوان منبع نشاسته داشته باشند. بنابراین دسترسی آزاد به گرده به

ای از نشاسته را در جیره خود کندوهای ذکر شده یک غلظت حاشیه

انجام شد، و همکاران  Vakiliای که توسط (. در مطالعه7داشتند )

توانند از نشاسته راحتی میشد که کندوهای زنبورعسل به نشان داده

. (9) استفاده کرده و از طریق دستگاه گوارش نشاسته را جذب کنند

ن به واحدهای آالبته منظور از هضم جذب نشاسته ابتدا هضم 

. باشدمی گوارش دستگاه های مختلفطریق بخش تر و جذب ازکوچک

درصد نشاسته ذرت را در جیره خود  20یا  10کندوهایی که میزان 

های های باالتری از نشاسته را در قسمتداشتند، نشان دادند غلظت

دهد که مساله نشان می گوارش خود نشان دادند. این مختلف دستگاه

عنوان جایگزینی توانند نشاسته را بهمی راحتیکندوها به این زنبورهای

استفاده کرده و هضم و جذب نمایند. در راستای نتایج  برای عسل

که مصرف  دادند ، نشانSkubidaو  Semkiwرو پژوهش پیش از حاصل

انواع مختلف نشاسته توسط زنبورعسل اثر منفی بر روی شرایط 

چنین اشاره کردند که مصرف ها همکندوها در زمستان ندارد. آن

مناسب  گذرانی، بسیارزمستانطول  شکر در عنوان جایگزیننشاسته به

نشان دادند  Ericksonو  Seversonچنین . هم(7) عمل کرده است

عنوان مکمل کربوهیدراتی اثر منفی بر عمکرد به HFCSکه افزودن 

 Hrassniggای دیگر . در مطالعه(10) کلنی زنبور عسل نداشته است

تی عنوان یک منبع سوخگزارش کردند که نشاسته بهو همکاران، 

آید. زنبورهای کارگر جوان زا در زنبورهای کارگر به حساب میانرژی

توانند از نشاسته استفاده کرده و آن را جذب نمایند. راحتی میبه

برای تامین  صرفا  را نه چرا کارگرها عمل که ها اشاره کردندچنین آنهم

های هضم کربوهیدرات مواد مغذی مورد مصرف خود بلکه برای پیش

دهند. عالوه بر آن اشاره سایر اعضای کلنی نیز انجام می یده برایپیچ

های کربوهیدارت سایر و نشاسته هضم ویژه هایآنزیم کارگرهای که کردند

های نزیمآ کند. اینمی سانآها آن عمل را برای که این پیچیده را دارند

ز حاصل ا نتایج براساس .(11) نمایندآمیلوز را به گلوکز تبدیل می

درصد گرده را  10طور میانگین بهو همکاران،  Hrassniggتحقیقات 

که آنزیم آمیالز  . محققین بر این باورند(12) دهدنشاسته تشکیل می

 ،Blackهای چنین طبق گزارشهم .سزایی داردهب گرده نقش هضم در

شده است  گزارش درصد 70تا  30گرده در رنج  هایدانه قابلیت هضم 

گرفتن  بخش اینتین گرده و قرار شدن ادی به درجه شکستهزی حد و تا

. (13) های گوارشی بستگی داردبخش پروتوپالسم در معرض آنزیم

ها، نشاسته و قندهای موجود در پروتوپالسم قابلیت هضم پروتئین

گرفتن در دسترس  گرده و قرار مواد درون تبادل میزانطور زیادی بههب

 گرده پایین نسبتا  ایتغذیه ارزش است. وابسته گوارشی هایآنزیم

از پروتوپالسم  تریکم بخش شدن خارج در محدودیت خاطرهب 2 قاصدک

و لیپیدی آن از اینتین باعث کاهش قابلیت هضم محتوای پروتئین 

 است. دیاستاز هضم نشاسته انحصاری برای یک آنزیم دیاستاز شود.می

دیاستاز در  کند.هضم می ترنشاسته را به ترکیبات ساده )آمیالز(

. بنابراین حضور ها وجود داردمقادیر مختلف تقریبا  در تمامی عسل

دیاستاز در دستگاه گوارش زنبورها سبب هضم نشاسته و در نهایت 

  Asadiدیگر ایمطالعه در چنینهم گردد.می آن از استفاده و جذب

Dizaji ه شده با عسل کلنی های تغذی گزارش کردند که ،و همکاران

. (14) تری نسبت به سایر تیمارها داشتندنوزاد بیش ، تعدادو نشاسته

این نتایج با نتایج مطالعه حاضر که نشان داد حضور نشاسته و 

ریزی در کندوها شده پروبیوتیک در جیره سبب افزایش سطح تخم

در تحقیق  Shimanukiو  Herbertاست، مطابقت داشت. عالوه بر آن 

آوری شده از زنبورها را گرده جمع ،رهای جوانخود برای تغذیه زنبو

عنوان جایگزین گرده در اختیار دار نمود و بهبا پلیمر نشاسته پوشش

عسل های زنبورکه کلنی ندزنبورها قرار داد. سپس گزارش کرد

داری پرورش نوزاد طور معنیهتغذیه شده با گرده حاوی نشاسته ب

 Papežíkováرو، پیش شپژوه نتایج مقابل در اما .(15) داشتند تریبیش

، استفاده از نشاسته گندم اثر بسیار بدی بر عملکرد کندو و همکاران

ها . آن(4) دهدداشته و تعداد زنبوهای بیمار در کندو را افزایش می

تواند چنین اشاره کردند که استفاده از انواع مختلف نشاسته نمیهم

ترکیبات دارای برای کندوهای زنبور عسل مناسب باشد زیرا این 

ای مطالعه . در(4) هستند زنبورها هضم برای قابلهای غیرکربوهیدارت

 HFCSهایی که از نشان دادند که کلنی ،Weissو  Sammataroدیگر 

شکر  که شربت هاییبه گروه تری نسبتعملکرد پایین کنندمی استفاده

و  Barkerچنین . هم(16) معمولی مصرف کرده بودند، نشان دادند

Lehner ، آزمایشی با استفاده از قفس طراحی کرده و نشان دادند که

طول عمر زنبورهایی  اند ازکرده مصرف که نشاسته عمر زنبورهایی طول

. نتایج (17) که شربت شکر معمولی مصرف کرده بودند پایین تر بود

ها بر خالف نتایج پژوهش حاضر که نشان داد استفاده از این پژوهش

ویژه در ارتباط با افزایش بب افزایش عملکرد کندوها بهنشاسته س

نشان داد که افزودن پروتکسین  آزمایش این نتایج است. شده ریزیتخم

نشاسته از دستگاه  هضم و جذب زنبورها سبب افزایش به جیره غذایی

https://agroeco.miyaneh.iau.ir/?_action=article&au=523863&_au=Abolfazl++Asadi+Dizaji&lang=en
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چنین حضور پروتکسین سبب افزایش وزن شود. همها میگوارش آن

بی خام بدن زنبورها در شرایط خشک بدن، درصد پروتئین و چر

رسد نظر میاساس اطالعات موجود بهشود. برمزرعه یا آزمایشگاه می

اطالعات بسیار اندکی در ارتباط با نقش پروتکسین در تغذیه 

ورهای عسل وجود داشته باشد. بنابراین این آزمایش طراحی بزن

قابلیت تواند گردید تا به این سوال پاسخ دهد که آیا پروتکسین می

هضم و جذب نشاسته را افزایش داده و بر عملکرد زنبورها تاثیر 

مشابهی که توسط تیم ما به انجام رسید، گزارش  در مطالعه بگذارد؟

شد که پروتکسین سبب افزایش وزن خشک و میزان پروتئین خام 

رسد افزایش اسیدهای آمینه در نظر میبدن زنبورهای عسل شد. به

کسین دلیل اصلی افزایش وزن و میزان پروتئین دسترس توسط پروت

نشان داد که ، Borgesچنین در راستای این نتایج (. هم9بدن باشد )

پروتکسین با کاهش میزان آلودگی نوزما سرانا در زنبور عسل میزان 

نشان  اوچنین . هم(18) تولید عسل و عملکرد کندو را افزایش داد

پروتکسین سبب افزایش جمعیت زنبورهای بالغ شده و طول  که داد

ای دیگر نشان دهد. عالوه بر آن در مطالعهکارگرها را افزایش می عمر

تواند با حذف نوزما سرانا تعداد زنبورهای داده شد که پروتکسین می

گذرانی کندوها را نیز بهبود بخشد بالغ را افزایش داده و زمستان

سندگان یاند، نوکرده منتشر Jiو  Wang اخیرا  که مروری مقاله در .(19)

. (20) اندداده ها را نشانتجزیه و جذب پروتئین ها درپروبیوتیک نقش

های ها باعث افزایش هضم و جذب پروتئینرسد پروبیوتیکمی نظربه

وسیله کنترل جمعیت ها این عمل را بهپروبیوتیک ،دنشومی جیره

های تجزیه تگاه گوارش و تحت تاثیر قرار دادند باکتریمیکروبی دس

گوارش  پپتیدازی دستگاه تیفعال پروتئازهای و تحریک پروتئین، کننده

های خارجی دخیل در هضم پروتئین، بهبود میزبان، رهاسازی آنزیم

جذب پپتیدهای ریز و اسیدهای آمینه، بهبود قابلیت جذب اپیتلیوم 

های مضر و کاهش اثرات ر پروتئینروده و در نهایت کاهش تخمی

دهند. بنابراین مطابق با نتایج های ثانویه انجام میسمی متابولیت

رسد، استفاده از اسیدهای آمینه اضافی رو به نظر میآزمایش پیش

عسل گوارش زنبور پروتکسین در دستگاه حضور پروبیوتیک دلیلکه به

چنین میزان پروتئین وزن بدن و هم است، سبب افزایش وجود آمدهبه

 .(21) شودخالص بدن می

های نیکل رسدمی نظربه پژوهش این از آمده دستهنتایج ب اساسبر       

ا سل و یععنوان جایگزین توانند از نشاسته بهراحتی میعسل بهزنبور

 ا بههچنین افزودن پروبیوتیکشربت قند معمولی استفاده کنند. هم

، میکروبی است های مختلفگونه اویپروتکسین که ح ویژه پروبیوتیک

 اده ودها را افزایش تواند میزان مصرف خوراک و قابلیت هضم آنمی

 مواد مغذی در دسترسی زنبورها را افزایش دهد. 
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