
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور               

  اردبيل مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان

 

 اردبيل استان در عسل زنبور كندوي هايعايق انواع اقتصادي بازده مقايسه عنوان پروژه:
 960605-111-13-37-24 :پروژه شماره مصوب -

 هاي ملي ومشترك دارد(:ها وطرحخانوادگي مجري مسئول) اختصاص به پروژهنام و نام -

 محمود صحرائي خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

  خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

 رحمت كرمي -دهقان باقري ويند -رضا سيد شريفيسيد  -خانوادگي همكاران: ناصر تاج آبادينام و نام -

 اردبيل مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استانمحل اجرا :  -

 1/1/1396 تاريخ شروع : -

 ماه  36: مدت اجرا -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و مدارك          59442 با شماره        31/1/1400 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

  -1:  شامل  تيمارها اين. شدند تقسيم كندو 7 داراي تيمار 5 در قالب  زنبورعسل كلني  35 ژهپرو اين انجام براي

 شده كاريعايق هايكندوي -3 برزنت با شده كاريعايق هايكندوي -2 شاهد عنوان به پوشش بدون هايكندوي

 شروع از قبل. بودند پالستيكي جداره دو هايكندوي  -5  با يونوليت شده كاريعايق كندوي -4 پالستيكي    گوني

-ملكه استقرار و هابيماري آفات با مبارزه ، غذايي ذخيره جمعيت، سازييكسان گذاري،شماره  عمليات اصلي، مرحله

-كاري كندوها اثرات مفيدي بر عملكرد زمستانشد. نتايج نشان داد عايق انجام كندوها تمامي در سنهم خواهري هاي

كاري شده با يونوليت، كاري و عايقطوريكه جمعيت شروع در فصل بهار در روش بدون عايقگذارني داشته است به

(. ميزان عسل باقي مانده از زمستان در تيمار شاهد >P 05/0تر بودند)نسبت به كندوهاي دوجداره از لحاظ آماري كم

(. درآمد >P 05/0ترين بود)كاري شده با برزنت بيشترين و در كندوي دو جداره و عايقكاري كندو كمبدون عايق

كاري شده با ل در فصل زمستان در تيمارهاي داراي كندوي دوجداره و عايقجويي در مصرف عسحاصل از صرفه

ترين آن در كندوي گذراني در تيمار شاهد و بيشترين شاخص زمستان(. كم>P 05/0تر از سايرين بودند)برزنت بيش

هاي در طي ماه(. ميزان جمعيت >P 05/0كاري شده حدواسط بودند)دوجداره مشاهده گرديد و ساير تيمارهاي عايق

ترين جمعيت ارديبهشت، خرداد و تير ماه تحت تأثير تيمارهاي مختلف قرار داشت به طوريكه  در ارديبهشت ماه بيش

شان(، در خرداد و تير ماه در تيمارهاي  33/5ترين آن در تيمار  شاهد )شان( و كم 71/7در كندوي دو جداره ) 

نتايج نهايي  (.>05/0Pكاري بودند)تر از تيمار شاهد بدون عايقبيش كاري شده با برزنت و كندوي دوجدارهعايق

با توجه به آسان بودن نصب، قيمت در بازار و توان از مواد مختلفي از قبيل برزنت نشان دادكه از لحاظ اقتصادي مي

گذراني در زمستانميزان استحكام براي عايق كردن كندوها درصورت عدم دسترسي به كندوهاي دوجداره به هنگام 

 .مناطق سردسير استفاده كرد

 عملكرد -زنبورعسل-كاريعايق -گذارنيزمستان:   های کلیدی واژه

 
 


