
 وزارت جهادكشاورزي

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

 

 :بررسي اثر استفاده از پروبيوتيک ها در تغذيه زنبورعسل بر روي توليد عسل عنوان پروژه 

 پروژه شماره مصوب:  

 ومشترك دارد(:ها وطرحهاي ملي خانوادگي مجري مسئول) اختصاص به پروژهنام و نام 

 ناصر تاج آبادي خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام 

 ناظرانخانوادگي و نامنام:  

 خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام  

 حامدرضائي و -نادر مشايخي  –سيدحسين حسينيان -غالمحسين طهماسبيخانوادگي همكاران: نام و نام 

 فائقه فيض آبادي 

  : زنبورعسلهاي بخش پژوهشمحل اجرا 

 : 1/5/95 تاريخ شروع                                                          

 : ماه 6سال و  1 مدت اجرا 

  :ناشر 

 :)شمارگان)تيراژ  

  :تاريخ انتشار 

  در مركز اطالعات و مدارك           55739 با شماره        27/3/98 اين اثر در مورخ

 علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 .حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني ها و نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع است 



 چکیده

انجام شد و تاثير دو نوع پروبيوتيک  در زنبورستان مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور واقع در كرجپژوهش حاضر 

جدا شده از زنبورعسل شامل پروبيوتيک الكتوبي و پروبيوتيک انتروبي در غذاي زنبورعسل بر روي رشد جمعت و 

تكرار  10تيمار و  4توليد عسل مورد بررسي قرار گرفت. به همين منظور آزمايشي در قالب طرح كامال تصادفي با 

 ،يزيتخم ر ت،ياز لحاظ جمع بوده و هم سن يخواهر يملكه ها يزنبور عسل كه دارا ي هايكلن)كلني( بر روي 

 از روز زمايشيو جيره آ ماه انجام شد 6به مدت  يكسان بودندگرده  رهيعسل، ذخ رهيسطح پرورش نوزادان، ذخ

)دو آب و يک  2:1مخلوط با شربت  )ها  يبه كلنبه صورت يک روز در ميان،  آخر خرداد نيم ليتر تااول فروردين  

درصد پروبيوتيک  100(، شربت حاوي P0تيمارهاي آزمايشي شامل شربت بدون پروبيوتيک )داده شد.  شكر((

درصد پروبيوتيک الكتوبي و  50(، شربت  حاوي P2درصد پروبيوتيک انتروبي ) 100(، شربت حاوي P1الكتوبي )

د. نتايج نشان داد كه جيره هاي حاوي پروبيوتيک نسبت به جيره ( بودنP1P2درصد پروبيوتيک انتروبي ) 50

(. به p < 05/0شاهد به طور معني داري از رشد جمعيت بيشتري برخوردار بوده و عسل بيشتري توليد نمودند )

طور كلي، دو نوع پروبيوتيک الكتوبي و انتروبي جدا شده از زنبورعسل برتري خاصي نسبت به يكديگر براي صفات 

درصد پروبيوتيک  50درصد پروبيوتيک الكتوبي و 50ورد بررسي از خود نشان ندادند. ولي در تيمار حاوي مخلوط م

 انتروبي عملكرد بهتري نسبت به تيمارهاي ديگر و شاهد  مشاهده گرديد.

 زنبورعسل، عسل، پروبيوتيک الكتوبي، پروبيوتيک انتروبي : کلیدی های واژه

 


