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  ..کرج، ایرانکرج، ایران  ––بهمن ماه بهمن ماه   88و و   77زنبورعسل ایران. کرج،زنبورعسل ایران. کرج،

. مدل مکسنت برای تعیین الگوی 1398ناصر تاج آبادی، سمانه صلح جوی فرد. ، غالمحسین طهماسبي، علیمراد سرافرازی، شبنم پری چهره .14

 کرج، ایران.. رانیزنبورعسل ا يکنگره پژوهش نیو دهم يالملل نیکنگره ب نیدومپراکنش زنبور عسل کوچک. 

بي، علیمراد سرافرازی، ناصر تاج آبادی، بررسي پراکنش جغرافیایي پروبیوتیک های همزیست زنبور ، غالمحسین طهماسشبنم پری چهره .15

 کرج، ایران.. رانیزنبورعسل ا يکنگره پژوهش نیو دهم يالملل نیکنگره ب نیدوم. 1398عسل کوچک. 

زنبور عسل کوچک در مناطق جنوبي کشور.  . آنالیز کیفیت عسل1398غالمحسین طهماسبي، پژواک خاکي، محمد بابایي.  شبنم پری چهره، .16

 کرج، ایران.. رانیزنبورعسل ا يکنگره پژوهش نیو دهم يالملل نیکنگره ب نیدوم

 پیسرت يو عل يفیس الهنیع ،يساردوئ يخینادر مشا ،یي، محمد باباچهره یشبنم پر ،یآباد، ناصر تاج يطهماسب نی، غالمحس يحامد رضائ .17

استان  يهای بخش خصوص( در زنبورستانApis mellifera meda) يرانیی نژاد اهای زنبورعسل اصالح شدهعملکرد ملکه يابیپور. ارز
 .رانی. کرج، ارانیزنبورعسل ا يکنگره پژوهش نیو دهم يالملل نیکنگره ب نیدوم .1398البرز. 

با  يرانیاصالح شده ا یصفات ملکه ها يبرخ سهی. مقایيو حامد رضا چهره یشبنم پر ،یي،، محمد بابا يطهماسب نی، غالمحس يخینادر مشا .18

. رانیزنبورعسل ا يکنگره پژوهش نیو دهم يالملل نیکنگره ب نیدوم .1398.  نیاستان قزو يبخش خصوص یشاهد در زنبورستان ها یملکه ها
 .رانیکرج، ا

صفات  يکیو روند ژنت يپیب در روند فنوتدقت و صحت پاسخ به انتخا نییتع. 1398 شبنم پری چهره.. يطهماسب نیغالمحس ،یيمحمد بابا .19

 يکنگره پژوهش نیو دهم يالملل نیکنگره ب نی. دوم.(Apis mellifera meda)) يرانیزنبور عسل ا یها يدر کلن یو رفتار یدیتول
 .رانی. کرج، ارانیزنبورعسل ا
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صفات  راتییتغ يونیپور. روند رگرس پیرتس يعل ،یيحامد رضا چهره، یپر شبنم،یيمحمد بابا ،يطهماسب نیغالمحس ،يفیاهلل س نیع .20

 .رانی. کرج، ارانیزنبورعسل ا يکنگره پژوهش نیو دهم يالملل نیکنگره ب نیدوم. 1398ث.  نیتامیو ریتحت تاث يدمثلیتول

( Apis mellifera meda)يرانیاصالح نژاد زنبورعسل ا. 1398 شبنم پری چهره.ناصر تاج آبادی، پگاه ولیزاده،  .يطهماسب نیغالمحس .21

 .رانی. کرج، ارانیزنبورعسل ا يکنگره پژوهش نیو دهم يالملل نیکنگره ب نیمقاومت به کنه واروا. دوم یبرا

اصالح شده نسل  یملکه ها یبرتر 1398پگاه ولیزاده و غیره.  شبنم پری چهره،محمد کمالي، ناصر تاج آبادی، . يطهماسب نیغالمحس .22

کنگره  نیو دهم يالملل نیکنگره ب نیکشور. دوم يبخش خصوص ی( در زنبورستان هاApis mellifera meda) يرانیشانزدهم زنبور عسل ا
 .رانی. کرج، ارانیزنبورعسل ا يپژوهش

 

 

  :منتشره بهایکتا

 260. رابطه همزیستی حشرات و قارچ ها، انتشارات اندیشه سازان کسری، 1397چمران همتی، شبنم پری چهره.  .1

 صفحه

 
 

 وژه های تحقيقاتی:همکار طرح یا پر

 (Apis mellifera meda)همکاری در طرح کالن اصالح نژاد زنبور عسل ایراني  .1

 کنه ناباروری ویژگي از استفاده با واروآ کنه علیه ایراني عسل زنبور های کلني ژنتیکي مقاومت بهبود .2

 های روش مقایسه و ایراني عسل زنبور ادنژ اصالح طرح مرکزی هسته در ها کلني انتخاب برای رفتاری و تولیدی صفات ارزیابي .3

 ملکه تولید

 در ایران(.Apis florea F) پروژه ثبت و پایش زنبور عسل کوچک  .4

 (Apis mellifera meda)پروژه ثبت و پایش زنبور عسل ایراني  .5

 وب تحت مکاني اطالعات سیستم فناوری بر مبتني ایران عسل زنبور های جمعیت اطالعات مدیریت سامانه سازی پیاده .6

 97سویه آرام -زنبور عسل نژاد ایراني اصالح شدهتهیه شناسنامه معرفي  .7

 تهران استان در( سوم الیه) خصوصي بخش های زنبورستان در شده اصالح های ملکه عملکرد ارزیابي .8

 البرز استان در( سوم الیه) خصوصي بخش های زنبورستان در شده اصالح های ملکه عملکرد ارزیابي .9

 قزوین استان در( سوم الیه) خصوصي بخش های زنبورستان در شده اصالح های ملکه عملکرد بي. ارزیا10

 گوشتي های جوجه عملکرد در جیره آمینه اسیدهای کارآمدی بر کریستاله آمینه های اسید متقابل . اثرات11

 گوشتي مادری گله باروی بر کرامینو افزودني ماده و مدیریتي روش اثرات . تعیین12

 ماندگاری و کیفیت و ایمني پاسخ خوني های معدني،فراسنجه عناصر فراهمي عملکرد،زیست بر مخمر و سویا گندم،پوسته سبوس . اثر13

 گوشتي های جوجه الشه

 جهت Oryzaephilus surinamensis دار دندانه شپشه همزیست های باکتری روی گیاهي های اسانس از استفاده . بررسي14

 آفات کنترل

 

 مایی و مشاوره پایان نامه:راهن

و ترکیب باکتری های  Hirudo orientalis. تنوعات ژنتیکي درون جمعیتي در زالوهای طبي 1399الهام عموزاده. 

 همزیست آن. پایان نامه دکترا، دانشگاه تهران
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رگزاری کنگره هاای زنباور عسال ایاران و لوح تقدیر جهت مشارکت در طرح کالن اصالح نژاد زنبور عسل ایراني، ب 11تعداد  :هانامه تقدیر

 غیره
 *مهم ترین تقدیر نامه ها:

1396 
جهات تقادیر از  معاون وزیر کشاورزی و رئایس ساازمان تحقیقاات، آماوزش و تارویو کشااورزی  لوح تقدیر از جناب آقای دکتر اسکندر زند  

  يمشارکت در انجام طرح جامع اصالح نژاد زنبور عسل ایران
1396 

ریاست موسسه تحقیقات علوم دامي کشور جهت تقدیر از تاالش در اجارای طارح کاالن توساعه جناب آقای دکتر مرتضي رضایي ر از لوح تقدی
 ح شده زنبور عسل ایرانيران با استفاده از ملکه های اصالدانش فني، بومي سازی و بهبود عملکرد و رفتار کلني های زنبور عسل ای

1396 

کتر ناصر تاج آبادی رئیس بخش زنبور عسل موسسه تحقیقات علوم دامي کشور جهت تقدیر از تالش در اجرای طرح لوح تقدیر از جناب آقای د
 جامع اصالح نژاد زنبور عسل ایراني

 

 ابتکار، نوآوری و اختراع:
 

)گزارش جنس ها، گونه ها  National Center for Biotechnology Information  (NCBI) بانک جهانی ژن  ثبت ژن در
 برای اولين بار در دنيا( Apis floreaد الکتيک مفيد در دستگاه گوارش زنبور عسل کوچک و سویه های مختلف باکتری های اسي

Lactobacillus:  

Lactobacillus kunkeei:  1. AFPSH5 (KU359943) 2. AFPSH6 (KU359944) 3. AFPSH7 (KU359945) 

4. AFPSH8 (KU359946) 5. AFPSH9 (KU359947) 

 Lactobacillus plantarum: 1. AFPSH2 (KU318418) 2. AFPSH3 (KU359941) 

Lactobacillus apis [AFPSH4 (KU359942)]. 

Enterococcus:  

Enterococcus faecium 1. AFPSH11 (KU359949 2. AFPSH12 (KU359950) 3. AFPSH12 

(KU359951) 

Enterococcus faecalis AFPSH10 (KU359948) 

Enterococcus hirae AFPSH14 (KU359952) 

 
 
 
  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgjb2EnJzUAhVJzRQKHTqmACIQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2F&usg=AFQjCNEOu39WKX3irKwSl_cuNAU9JVaHQA

