
 وزارت جهادكشاورزي

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

 

بهبود مقاومت ژنتيکي کلني هاي زنبورعسللا رانرني عليک کنک ورروب با رفللت اد  رز  عنوان پروژه: -

 واژگي ناباروري کنک

 960314-96008-9601-047-13-13-1248 :پروژه شماره مصوب -

 ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:خانوادگي مجري مسئول) اختصاص به پروژهنامنام و  -

 غالمحسین طهماسبی خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

  خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

 –عطااهلل رحیمی  –ناصییت جاآ ادا    –حامد رضییا ی  –عین اله سییی ی   خانوادگي همكاران:نام و نام -

 شبنم پت  چهته –سیدحسین حسینیان 

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشورمحل اجرا :  -

 1/1/1396تاريخ شروع : -

 سال 4 مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و          62057 با شماره         29/5/1401اين اثر در مورخ  -

 مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 چكیده : 
به دليل اثرات سوء سموم شيميايي مورد استفاده براي مبارزه با كنه واروآ در كلني هاي زنبورعسل، استفاده از روش 

هاي غير شيميايي نظير انتخاب براي رفتارهاي بهداشتي مورد توجه قرار گرفته است. براي بررسي رفتار نظافت گري 

 1395سال هايكلني شاهد( موسسه تحقيقات علوم دامي كشور در استان البرز در  30كلني مقاوم و  30كلني ) 60از 

. تعداد گرديدبراي تعيين ميزان رفتار بهداشتي از ازت مايع  براي كشتن شفيره ها استفاده . گرديداستفاده  1396و 

و براي بررسي  د.شمارش ش سلول هاي درپوش برداري و تخليه شده در سه مقطع زماني پس از ريختن ازت مايع

كلني شاهد( كه شامل حدود  16كلني مقاوم  16صفت توليد مثل كنه يک قاب از هريک از كلني هاي آزمايشي) 

درصد بود  10سلول الرو بود بصورت تصادفي  به كلني هاي آلوده اي كه درصد آلودگي آنها به واروآ بيشتر از  400

شوند و بعد از سرپوشيده شدن سلول ها)قاب هاي منتقل شده( به كلني  ساعت انتقال داده شدند تا آلوده 48براي مدت 

سلول درپوش برداري و درصد  200تعداد  10هاي آزمايشي برگردانده شده و در روزهاي صفر) اول( و 

آلودگي،درصد ناباروري،تعداد تخم هاي كنه هاو تعداد پروتونمف و پروتونمف در كلني هاي آزمايشي شمارش 

 1396و 1395عت در سال سا 48نگين درصد درپوش برداري و حذف شفيره هاي مرده در سلول ها بعد از ميا گرديد.

همچنين درصد آلودگي در كلني هاي  بود و تفاوت بين آنها نيز معني دار بود.  5/85،  6/86،  5/88، 3/91 به ترتيب

 يرفتاربهداشت يمقاوم دارا يها يدرصد از كلن 3/56و  9/10±2/1و  2/6±9/0 مقاوم و شاهد به ترتيب

از رفتار  يمقاوم سطح باالتر يها يصفت بودند كه كلن نيا يكنترل دارا يها يدرصد از كلن37.50و(+vshباال)

)كاهش( رييو سبب تغ ندبا گروه كنترل از خود نشان داده ا سهينسبت به حذف نوزادن آلوده به واروآدر مقا  يبهداشت

همچنين ميانگين ناباروري در كلني (.( P<0.05دار بود يآنها معن نيتفاوت ب يشده اند واز نظر آمار يكلن يآلودگ

 در رفتارهاي بهداشتيكه  نشان مي دهدنتايج  .بودو غير معني دار   0.3±1.1و 0.4±1.4هاي مقاوم و شاهد به ترتيب

و با انتخاب و اجراي برنامه هاي اصالح نژاد مي توان ميزان اين  مناسب بودهزنبورعسل ايراني در مقابل كنه واروآ 

 . رفتار ها را در جهت ايجاد جمعيت هاي مقاوم به كنه تقويت نمود

 

 ، ناباروري كنه كنه ي واروآ، رفتار بهداشتيزنبورعسل،  کلید واژه:


