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پژوهش و سازندگي  پژوهش و سازندگي۲

شماره ۶۷، تابستان ۱۳۸۴

۳

                    

پژوهش و سازندگي 

در امور دام و آبزيان 

اندازه گيري نسبي طول دوره سر بسته بودن 
سلولهاي نوزادي برخي از توده هاي زنبور عسل 

(.Apis mellifera L) ايران 

چكيده 
با توجه به اينكه براي كنترل كنه واروآ، به عنوان مهمترين انگل زنبور عسـل ، تاكنون عمدتًا از روش مبارزه شـيميايي اسـتفاده 
شده كه اين روش نه تنها باعث آلودگي فرآورده هاي كندو به مواد شيميايي مي گردد بلكه موجب بروز مقاومت كنه در برابر سموم 
شـيميايي مي شـود، لذا امروزه توجه بيشتري به روش هاي غير شيميائي كنترل از جمله توليد و پرورش نژادهاي مقاوم زنبور عسل 
به كنه واروآ معطوف شـده اسـت . يكي از عوامل مهم در مقاومت زنبور به كنه ، كوتاه بودن طول مرحله سـر بسته بودن سلول هاي 
نوزادي است كه باعث مي شود كنه نتواند دوره دگرديسي و زاد و ولد خود را كامل كند و جمعيت آن كاهش مي يابد. در اين تحقيق 
توده هاي زنبور عسل استان هاي اصفهان ، تهران ، مركزي و قزوين از نظر طول دوره سر بسته بودن سلول هاي نوزادي مورد بررسي 
قرار گرفتند. روش ارزيابي اين مكانيسـم مقاومت بر اسـاس طرح كامًال تصادفي بود. بدين صورت كه تيمارها ، اسـتان هاي مختلف 
موجود در طرح ملي اصالح نژاد (۴ تيمار ) بودند كه در چهار تكرار اجرا گرديد . هر تكرار شامل يك كندوي به طور متوسط ۷ قاب 
جمعيـت بـود كه در زمان معيني ملكه ها توسـط محصـور كننده ملكه (Queen excluder) محصور مي گشـتند و پس از ۲۴ سـاعت 
محدوده تخم گذاري، عالمت گذاري شد. حدود روز نهم پس از آن سلول ها شروع به بسته شدن مي كردند و ساعت دقيق بسته شدن 
سـلول ها ثبت شـد. حدود ۱۱ روز بعد قاب هاي مورد نظر به انكوباتور (۱±۳۴  درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي ۶۰ درصد و تاريكي 
مطلق) منتقل شـده و زمان دقيق باز شـدن در سلول ها ثبت گرديد. نتايج نشان داد كه به طور كلي تفاوت معني داري از نظر آماري 
بين طول دوره سـر بسته بودن سـلول هاي نوزادي در چهار استان وجود نداشت. با بررسي ميانگين كلي طول دوره سر بسته بودن 
سلول ها بين استان هاي مختلف تفاوتي در حدود ۵ ساعت مشاهده گرديد. استان قزوين با ۲۹۰ ساعت باالترين ميانگين طول دوره 
سر بسته بودن سلول ها و استان مركزي با ۲۸۵ ساعت كمترين ميانگين طول دوره سر بسته بودن سلول ها را داشتند. کوتاه بودن 
دوره رشـد زنبور عسـل يا مرحله بسـته بودن سر سلول هاي آن سبب مي شـود كه كنه واروآ از نظر دوره رشد دچار اشكال شده و 
جمعيت كنه آنقدر زياد نمي شود كه سبب مرگ كلني هاي زنبورعسل گردد و اين مورد در رابطه با استان هاي مركزي و اصفهان كه 

كمي دوره رشد كوتاه تري دارند، ديده مي شود. 

كلمات كليدي : زنبور عسل اروپائي ، كنه واروآ، مقاومت ، طول دوره سربسته بودن سلول ها 
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سازندگي و پژوهش و سازندگي۲ پژوهش

۱۳۸۴ تابستان ،۶۷ شماره

۳

مقدمه
ــد كه ميباش واروآ۱ كنة ، دنيا در ــل عس زنبور انگلهاي مهم از ــي يك
يا و و مير مرگ باعث و كرده تغذيه ــل عس ــفيره زنبور ش و الروها عمدتًا از
بيماريزا عوامل ــال انتق با ــرف ديگر ط از و ــده ش آنها ــدن ش الخلقه ناقص
براي .(۱) ميگردد ــل عس زنبور در عفوني بيماريهاي مختلف بروز موجب
ولي شده به كار برده كندو در مختلفي ــيميايي ــموم ش كنه س اين با مبارزه
سمي مواد باقيمانده خطر مثل مشكالتي كنهكشها اين از ــتفاده اس امروزه
كنهكش ها در مقابل مقاومت ايجاد پتانسيل همچنين كلني و محصوالت در
مكانيسمهاي موضوع لزوم شناسايي اين به توجه آوردهاند (۳). با بهوجود را
واروآ كنة به ــاوم مق نژادهاي از ــتفاده اس و ــل زنبورعس مقاومت در مختلف

ميباشد. ضروري
عسل زنبور روي Oudemans ــط توس ۱۹۰۴ ــال س در بار اولين واروآ كنة
Varroa jacobsoni Oud علمي نام با و گرديد گزارش جاوه اندونزي در هندي
جهان گزارشاتي نقاط تمام در سال پنجاه از كمتر مدت در شد. سپس معرفي
۱۳۶۳ سال در بار اولين در ايران نيز . (۱۵ ، ۳ ، ۱) است شده كنه اين وجود از
در همكاران و Anderson.(۳) ــد گردي گزارش ــمي رس به طور كنه وجود اين
داراي دو حداقل ــيا آس قاره در واروآ كنه كه نمودند ــزارش گ ۲۰۰۰ ــال س
گرديد كه ــاوت معرفي متف گونه دو عنوان به ــه ــت ك مورفولوژيكي اس فرم
تاكسونوميكي مطالعات .(۴) V.destructor ميباشد و V.jacobsoni شامل

Pajouhesh & Sazandegi  No:67  pp: 2-9

Relative measuring of the capping period in some Iranian honey bee(Apis mellifera L.) populations 
By: M. Mortazavi Ardestani,Former Graduate Student of Entomol., Dept of Entomology, Coll. of Agriculture, Isfahan 
University of Technology, R.Ebadi Prof of Entomology, Dept. of Entomology, Coll of Agrculture, Isphahan University 
of Technology, and Gh.Tahmasebi,Assoc. Prof., Honey bee Dept., Anim. Husb. Res. Inst., Karaj, Iran.
For Varroa mite (Varroa destructor) control, as an important pest of honey bee (Apis mellifera L.) chemical control 
methods have been used widely yet. These methods not only cause contamination of hive products but also make 
varroa resistance to chemical acaricides. Nowadays much of the researches are focused on non-chemical control 
methods such as producing resistance races of honey bees. One of the important factors for honey bee resistance to 
this mite is shortening the capping period of sealed brood cells that the mite can not complete its metamorphosis cycle 
and reproduction and decrease its population. In this study, honey bee populations from Isfahan, Tehran, Markazi and 
Ghazvin provinces were compared for capping period of brood cells. The statistical design for evaluating this resistance 
mechanism was a complete randomized design. Treatments were colonies of four above mentioned provinces from 
the National breeding research project that carried out on four replications. Each replication included a hive with an 
average of seven frames of bees that in certain time each queen was confined on a comb in a cage with queen excluder. 
After 24 hours the oviposited portion of each comb was marked. Within the ninth day the brood cells were capped and 
the exact time of capping was recorded. Eleven days later the frames were transferred into the incubator (34 ± 1˚ c and 
60 % RH) and the exact time of brood cell opening and capping period was recorded. Results showed  that there is 
no significant difference between the duration of capping period in four provinces. If we compare the average of total 
duration of capping period with each other, the difference of 5 hours exist within colonies of Ghazvin with 290 hours 
(The longest average of capping period) and Markazi with 285 hours (The shortest average of capping period). The 
more smaller capping period cause varroa mite not to be able to complete its developmental period and as a result its 
population goes down. Results showed that colonies of Markazi and Isfahan provinces had  lower mite population. 

Key words : Apis mellifera , Varroa destructor , Resistance, The duration of capping period

V.destructor اساسًا ايران واروآدر گونه كه است داده ــان نش ايران در اخير
چاپ). دست در مقاله (صبوري، ميباشد

كنه واروآ مقابل در اروپائي۲ عسل زنبور مقاومت ــمهاي مكانيس از يكي
مرحله طول كاهش مي باشد. نوزادي۳ سلولهاي بودن بسته سر دوره طول
کلنيهاي مقاومت مهم براي عامل يك ــلولهاي نوزادي س بودن سر بسته
و ۸ روز كارگر عسل زنبور متوسط در است. بهطور واروآ كنة به عسل زنبور
در و روز ۱۲ در كارگرها حدود سر سلولها بسته ميشود و ۱۰ روز نرها در

باقي مي ماند (۱). بسته سلولها سر ۱۴ روز نرها حدود
بودن سلولهاي  كرد به طور متوسط دوره سر بسته  Boecking گزارش
حدود است شفيرگي و شفيرگي پيش معادل اروپائي كه عسل زنبور نوزادان
سر مرحله كه طول نژادهايي مورد در ــد. ميباش ــاعت يا ۲۹۰ س روز ۱۲/۱
زمان در كه كنه نوزادان روز ميباشد تعداد ۱۲ از كمتر ــلول س بودن بسته

است (۶). كمتر باشند به بلوغ رسيده بايستي بالغ خروج زنبور
از  ٪۲۱ تنها در كنه نوزادان بالغ كه مشاهده كردند Hanel و Moritz  
كوتاهتر ۲ روز سلول بودن سر بسته سر دورة كاپ۴ كه كارگر نژاد ــلولهاي س
در افزايش محدوديت عامل يك اين و دارند وجود ــت ، اس ۵ كارنيكا از نژاد

.(۱۴، ۷) مي شود باعث را جمعيت كنه
بودن  بسته مدت طول بين مثبت وابستگي يك Drescher و Buchler  
يك كه صورت ــت آوردند بدين كنه بدس به آلودگي ــطح س سلول ها و ــر س
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دوره... اندازهگيري نسبي طول

آلودگي سطح سلول ۸/۷ درصد سر بودن بسته طول دورة در كاهش ساعت
را صفت اين بودن ــوارث ت قابل همچنين ميدهد. كاهش را كنه ــي به نهاي
. ( ۸،۷) پذير است وراثت صفت اين كه رسيدند نتيجه به اين و سنجيدند
۵۷۷ در سلول را بسته بودن مدت سر همكاران طول Bienefeld و
اندازه ، بودند ــده ش حاصل كارنيكا نژاد از ملكه از ۱۸ نوزادي كه ــلول س
نوزادي ــلول هاي س ــته بودن بس ــر س دوره طول ميانگين كردند. گيري
متولد كارگر زندگي زنبورهاي طول دوره و ــاعت س ۲۸۷/۵ ± ۹/۳ آن ها

.(۵) بود روز ۱۵/۳ ± ــده ۱۱/۷ ش
و  داد انجام ــهاي كندوهاي شيش روي ــود را خ ــات مطالع Schousboe 
الروها غذاي كميت و كيفيت ، حرارت در تفاوت تأثيرات اگر كه نمود اظهار
طول تفاوت در ثابت نگهداشته شود، نوع زنبورهاي پرستار و سن تعداد ، و
ميباشد. طول ژنتيكي خصوصيات مربوط به سلولها بودن بسته ــر س دورة
۷۲/ تا مختلف از الين هاي ملكههاي درنتاج ــلول س بودن ــته بس ــر س دورة

.(۱۸، ۷) بود متفاوت  ۱/۱۵ روز
۱۰ كمتر از به شفيرگي دورة طول اگر كه دريافتند همكاران Kralj و
دختري به ــود هيچ كنه ش خارج كامل زنبور اينكه از قبل يابد ــش كاه روز
مطالعه خود در او شده است. ديده كاپ نژاد امر در اين كه ــد نميرس بلوغ
براي نژاد كه اصالح تخمين زد اخير محقق كه Harbo اشاره دارد نتايج به
سلول بودن بسته سر دوره ساعت ۵ /۴ حداقل بايستي سريعتر، رشدي دورة
اين كه دارد اشاره Al Ghamdi نتايج به همچنين وي شود. كوتاهتر نوزادي
(ميزان) سرعت معنيدار، به طور ــدي رش دورة كاهش كه تعيين كرد محقق

.(۱۱، ميدهد (۱۰ كاهش را جمعيت واروآ رشد
محصور مطالعه را مورد كندوهاي ملكههاي مطالعهاي Sammataro در
پس كلني اولين و ديد روز بعد ۸ شده را سر بسته سلولهاي اولين و نمود
.(۱۷) سلولها نمود كردن باز به شروع روز) ۱۱/۲۵) ۲۷۰ ساعت مدت از

طول اگر كه ــيد رس نتيجه به اين انجام داد كه ــاتي آزمايش در Martin
كاهش باشد نوزادي) ۱۲ روز ــلول بودن س ــته بس ــدي (طول سر رش دوره
۳۵ ،۹ باشد روز ۹ و ۱۰ ، ۱۱ ترتيب به دوره اگر اين و نداشته كنه جمعيت

خواهيم داشت (۱۳). جمعيت كنه ۱۰۰ درصد كاهش و
كاهش دامنه شد و همكاران انجام  Le Conte توسط كه اي مطالعه در
كه با متذكر شدند و كردهاند محاسبه ــاعت س ۱۰ كارگر براي دوره را طول
ــر س دورة طول كاهش اين Drescher و Buchler تحقيقات نتايج به توجه
ايجاد كنه جمعيت در كاهش ٪ ۸۷ بايستي نوزادي سلولهاي بودن بسته

نمايد (۱۲).
طول  در ــاعته س ۸ تفاوت يك ميانگين به طور Engels و Rosenkranz
كارنيوالن و آفريقايي سلولها بين زنبوران عسل نژاد بودن ــته بس سر دورة

آورند (۱۶). بدست مشابه يك محل در
روي بندي طبقه شد انجام همكاران و Cobeyتوسط كه مطالعه اي در
ــط دورة سر . متوس ــت ــده اس ش انجام اروپايي زنبوران نژادهاي دورة طول
كارنيكا ، ايتاليايي نژادهاي از اروپايي زنبوران نوزادي سلولهاي بودن بسته
دورة A. m. scutellata نژاد از آفريقايي زنبوران ــد. ميباش روز مليفرا ۱۲ و
ميانگين ۹/۶ روز كاپ نژاد زنبوران در و دارند روز بودن ۱۱/۵ ــته ــر بس س

سلولها ميباشد (۹). بسته بودن دورة سر
موجود در ــل عس زنبور جمعيتهاي ــه مقايس ــداف اه با مطالعه ــن اي
و نوزادي بودن سلول هاي بسته سر دورة طول نظر نژاد از اصالح ملي طرح

واروآ انجام كنه جمعيت در کاهش عوامل موثر از يکي ــايي شناس همچنين
است. شده

روشها و مواد
صنعتي دانشگاه ــي پژوهش - ــي آموزش مزرعه در آزمايشهاي مربوطه
كيلومتري ۴۰ در يعني آباد نجف شهرستان كيلومتري ۱۰ در واقع اصفهان
براي . گرديد ــرا اج ۱۳۷۹ و ۱۳۷۸ ــالهاي س طي و ــوب غربي اصفهان جن
از نياز مورد كندوهاي ــده آم بهعمل هماهنگيهاي ــام آزمايشها طبق انج
قزوين ، تهران ، اصفهان ــتانهاي اس از ــل عس نژاد زنبور اصالح طرح ملي
اين روي صحرايي ــات آزمايش و ــد ش داده انتقال مزرعه اين ــه ب ــزي مرك و

گرفت. انجام تودهها
مراحل آزمايش

كلني ها بالغ زنبوران آلودگي درصد تعيين - الف
ظرفشويي مايع مقداري و گرم نيم آب محتوي شيشه يك كار اين براي
اين ظرف داخل به تمامي قابها از زنبور ۱۵۰ تا ۱۰۰ كندو ــر ه و از ــه تهي
بدن روي موجود كنه هاي شديد تكان چند با ساعت يك از پس شد. ريخته

ثبت گرديد. جداول آنها در تعداد و شده آنها جدا از زنبوران بالغ
كنهها انبوه جداسازي روش - ب

براي  مطالعه اين در بار اولين كه وسيلهاي از ــتفاده با اس اين روش در
زنده كربنيك بهصورت انبوه و گاز ــيله بوس واروآ كنة ــد، ش طراحي كار اين
شرح همكاران مرتضوي و توسط كامل بهطور روش گرديد. اين ــازي جداس

داده شده است (۲).
طول تعيين مقدماتي اجراي آزمايش شرايط - ج

نوزادي سلولهاي بستهبودن دوره
بودن ــته بس ــر س دوره طول تعيين ــش ــرط براي آزماي ش ــن مهمتري
زمان و ــلول س ملكه در تخم گذاري دقيق زمان ، تعيين نوزادي ــلولهاي س
آزمايش از قبل بدين منظور است. ــلول س همان از كامل خروج زنبور دقيق
توانايي ــالم و س ملكههاي ــتن داش نظر ــتان از اس هر موجود از كلني هاي ،
ميزان از نظر همچنين گرفتند. قرار بررسي مورد براي تخمگذاري ــب مناس
روي ــتار پرس زنبورهاي قاب) و ۷ ــدود كلنيها (ح جمعيت ــل، عس گرده،
دقيق زمان كردن براي مشخص شد. فراهم شرايط يكساني نوزادي قابهاي

.(۱ شد (شكل استفاده ملكه۶ كنندة محصور از ملكه تخمگذاري
سلولهاي بودن بسته سر دورة طول بررسي آزمايش د-

عسل زنبور تودههاي نوزادي
ــرايط ش كردن فراهم منظور به كندوها و آلودگي درصد تعيين پس از
كنه ــيله بوس طرح در موجود دركندوهاي آزمايش، ــروع ش جهت ــان يكس
به كندوها ــي درصد آلودگ ــت، اس و ضربه اي تدخيني ــه فولبكس ك ــش ك
تاريخ دقيق ــت ثب از پس و ــده ش محصور ملكهها ــپس . س ــيد رس حداقل
زنبورهاي ــد. ش داده قرار كندو ــط در وس كننده محصور قفس ، ــاعت س و
اصفهان، استانهاي پرداختند. پرستاري از ملكه و تغذيه به بالفاصله كارگر
ــماره ش با ــتان اس هر و كندوهاي عنوان تيمارها به قزوين مركزي و ، تهران
تيمار هر براي آزمايش در اين ــد. ش منظور ــتان اس آن تكرارهاي جزو خود
گذاشته تخمهاي سري اولين مشاهده براي . شد گرفته نظر در تكرار چهار
پس از شدند . بازديد ساعته كندوها فواصل ۴-۶ در ، ــط ملكه ها توس ــده ش
تخمگذاري محدودة داشتند كه خوبي كندوها تخمگذاري اكثر ــاعت ۲۴ س
قاب روي و ــدند ش آزاد و ملكهها ــد ش ــانها عالمت گذاري ش روي ملكهها
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سازندگي و پژوهش و سازندگي۴ پژوهش

۱۳۸۴ تابستان ،۶۷ شماره

۵

همان در هشتم در روز شد. ــت يادداش تكرار و تيمار ــماره ش مورد آزمايش
بوده همسن الروها كه همه مناسبي قسمت بود ــده ش انتخاب قبًال كه قابي
ــلول س ۲۵۰-۳۰۰ محدوده اي حدود بودند، كافي به حد هم تعداد نظر از و
جداسازي انبوه روش از استفاده ۲). با ــكل عالمتگذاري شد (ش و انتخاب
و ــد ش اضافه تکرار در هر ــلولها س به فعال زنده و كنه واروآ تعداد ۵۰ كنة
كنهها تا مانديم منتظر و ــته نگهداش افقي و ــطح مس را قاب دقيقه حدود ۵
هم در شاهد تيمار، قسمت مورد قسمت كنار در ــتقر شوند. مس الروها روي
كندوي قاب ها به سپس نشد. كنه اضافه قسمت اين به كه ــد ش گرفته نظر
شده، هر بسته سر سلولهاي تعداد يادداشت براي و شد داده خود برگشت
ساعات آخرين تا كار اين و شد بازديد نظر مورد كندوهاي يكبار ــاعت دو س
نظر گرفته در در محوطه تمام سلولهاي موجود بسته شدن سر تا روز و هر

اولين پس از ــكل ۳). در روز يازدهم يافت (ش ادامه ــده ش
خارج كندو از نظر مورد قابهاي سلولها، شدن بسته سر
يافتند. بزرگ انتقال انكوباتور به و ــتند گش زنبور از عاري و
۳۴ ±۱ انکوباتور ــرارت ح درجه آزمايش ها طول ــام تم در
تنظيم درصد تا ۶۰ ۴۰ نسبي رطوبت ــانتيگراد و س درجه
و تعداد شد زده سر قابها به يكبار ــاعت س دو هر گرديد.
آنها يادداشت شدن باز دقيق زمان و ــده ش باز ــلولهاي س
متولد زنبورهاي ــت. ياف ادامه ــلولها س تا آخرين و گرديد

شدند. منتقل كندوها به و آوري جمع نيز شده

بحث و نتايج
مورد هاي كلني اوليه آلودگي درصد - الف

واروآ كنة به آزمايش
مورد كلنيهاي ــه اولي آلودگي ميزان ــه ب آمار مربوط
از همانطوري كه ــت. ــده اس ش ارائه ۱ جدول در ــش آزماي
مختلف كلنيهاي استانهاي ــود در ميش مشخص جدول
درصد تعيين ــا ۱۳/۵۶ ت صفر بين ــه واروآ كن به ــي آلودگ
ــتانهاي اس در درصدآلودگي ــن ميانگي ــر نظ ــد. از گردي
تهران ۳/۶۳ ، استان اصفهان ۳/۳۵ درصد ــتان اس مختلف،
۴/۱۳ قزوين استان و درصد ۲/۷۲ مركزي ــتان اس درصد،
درصد باالترين استان قزوين ــد كه ش ديده آلودگي درصد
را آلودگي ــد درص پائينترين ــزي ــتان مرك اس ــي و آلودگ
شروع در استان هاي مختلف آلودگي بهطور كلي ــتند. داش
آلودگي درصد ۳-۴ دامنة در و ــان تقريبًا يكس آزمايش اين
براي شد گفته قبًال هم كه همانطور است به ذكر الزم بود.
يك نوار كندو در هر آزمايش شرايط شروع ــان كردن يكس
يا باال نظر از خطايي و ــد به حداقل برس آلودگي ــد تا ش ــته گذاش فولبكس

نگردد. مشاهده كندوها در آلودگي درصد بودن پائين

دوره طول نظر از مختلف استان هاي بررسي - ب
نوزادي  سلول بودن بسته  سر

نوزادي سلولهاي بودن بسته سر دورة طول اندازهگيري از حاصل آمار
از كه همانطور است. آمده ۲ جدول در آزمايش مورد ــتانهاي اس كندوهاي
نظر طول از کندوها آزمايش، مورد استانهاي در ــود ميش مشخص جدول
براي نيز دوره طول ميانگين و ــدهاند مقايسه ش با هم بودن ــر بسته دوره س
مورد آماري روش هاي بهوسيله نتايج اين است. گرديده محاسبه ــتان آن اس
تجزيه گرچه است. ــخص شده مش آنها بين تفاوتهاي گرفته و قرار ارزيابي

( Queen excluder ) ملكه كننده محصور داخل در قاب قرار دادن -۱ شكل

شامل الروهاي سن آخر شده گرفته نظر محدوده در -۲ شكل

( سانتيمتري فاصله ۴ عكسبرداري از )
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سازندگي و پژوهش و سازندگي۶ پژوهش

۱۳۸۴ تابستان ،۶۷ شماره

۷

معنيداري ۱٪ تفاوت سطح آماري در نظر آمده از دادههاي بدست واريانس
را دوره طول ۴ باالترين و و ۳ ۲ استان قزوين كندوهاي ــتند ولي در نداش

ميدهند. نشان كندوهاي استانهاي مختلف بقيه به نسبت

نوزادي سلولهاي بودن بسته سر دوره طول ميانگين مقايسه - ج
ميانگين ــر نظ از قزوين ــتان اس ــت اس ــخص مش نتايج از كه همانطور
۱۲ /۰۹) ساعت ۲۹۰/۰۹۳ با نوزادي ــلولهاي س ــر بسته بودن س دورة طول
با۳۴۰/ ۲۸۹ اصفهان استانهاي و ــد مي باش دارا را دوره طول باالترين روز)
با مركزي و روز) ۱۱/۹۷) ساعت با ۲۸۷/۲۵۸ تهران ، روز) ۱۲/۰۵) ــاعت س
دوره قزوين طول استان به نسبت ترتيب به روز) ۱۱/۹) ــاعت س ۲۸۵/۸۲۸

. دارند كوتاهتري
كه ــود ميش ــخص مش (۳ (جدول ها ميانگين ــس واريان ــه تجزي از
ندارند درصد ۵ ــطح س در از نظر آماري ــيداري تفاوت معن ــا ميانگينه
ــتانهاي هاي اس كلني آلودگي درصد ــات آزمايش ــروع ش در . (p >۰/۰۵)
مركزي ــتان اس كه گرديد ــخص مش و ــد ش ــبه واروآمحاس به كنه مختلف
اين در كه احتماًال داد (۲) ــان نش واروآ به كنة را آلودگي درصد پائين ترين
مكانيسم يك عنوان به ــلولها س بودن دورة سر بسته كاهش طول ــتان اس
است. گرچه استانهاي نموده را تعديل واروآ جمعيت عمل كرده و مقاومت
تفاوت نوزادي ــته بودن سلولهاي بس ــر س دوره طول نظر از مورد آزمايش
و كمترين بين ساعت ۵ اختالف همين ولي ــان ندادهاند معني دار نش آماري
كنه جمعيت كاهش در مالحظهاي قابل تاثير ميتواند دوره طول ــترين بيش
معني داري تفاوت نيز درصد ۱ سطح در ــود ميش اضافه باشد. ــته داش واروآ

نشان هم با آزمون دانكن ميانگينها ــه نشد. مقايس ــاهد مش ميانگينها بين
و تفاوت ميگيرند قرار (a) ــخص مش گروه در يك تيمارها همة كه مي دهد

معنيداري نشان نميدهند.
سر بودن بسته مرحله طول مورد نژادهايي كه در كه دريافتند محققين
بالغ زنبور خروج زمان كه در كنه نوزادان باشد تعداد روز ۱۲ از كمتر سلول
و Buchler مطالعه به توجه با است. كمتر ــند باش بلوغ رسيده به ــتي بايس
نوزادي بودن سلول هاي بسته كاهش دوره سر ساعت ازاي هر به Drescher
مطالعه اين لذا در كاهش مييابد. كنه نهايي به ــطح آلودگي س درصد ۸/۷
ــتانهاي اس در دوره طول پائينترين و باالترين ميانگين ــن بي كه اختالف
محاسباتي نظر از كه گفت ميتوان آمده ــت بدس ــاعت س ۵ حدود مختلف
در استان مركزي كنه نهايي به آلودگي ــطح س بين زيادي تفاوت ــتي بايس

باشد. قزوين استان به نسبت
بودن ــته بس ــر س دوره آمده، ميانگين طول ــت بدس آمار به ــه توج ــا ب
قزوين استان روز در ۱۲/۰۹ بين مختلف استانهاي نوزادي در ــلولهاي س
Boecking اظهارات با مطابق كه است بوده مركزي استان در ۱۱/۹ روز تا
عسل در زنبور را ــلولهاي نوزادي س بودن ــر بسته س دوره طول كه ــت اس

است. كرده ذكر ساعت ۲۹۰ يا روز ۱۲/۱ متوسط بهطور اروپايي
ــر س دوره طول دادهاند انجام همكاران و Bienefeld كه مطالعه اي طبق
زنبوران دوره زندگي طول با ــتقيمي نوزادي ارتباط مس سلول بودن ــته بس
ــلولهاي بودن س ــته بس ــر دوره س هر چه طول ــده دارد و ش متولد كارگر
اين موضوع بايستي و است كمتر نيز زندگي دوره طول ــد باش كمتر نوزادي
ــل عس زنبور صفات ديگر آن با ارتباط تا نظر بوده مد تحقيقاتي در كارهاي

گرفته شده نظر در قسمت در سلولهاي هم سن در يك زمان تمام شدن بسته شكل ۳-

دوره... اندازهگيري نسبي طول
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پژوهش و سازندگي  پژوهش و سازندگي۶

شماره ۶۷، تابستان ۱۳۸۴

۷

شماره كندواستان 
تعداد زنبور نمونه 

برداري شده 
تعداد كنه 

درصد آلودگي 
ميانگين 

ميانگين درصد 
آلودگي استان 

اصفهان 
اصفهان 
اصفهان 
اصفهان 
اصفهان 

۳۱۲
۴۵۷
۲۲۷
۴۳۹
۴۶۲

۱۶۹
۱۵۹
۱۱۸
۱۰۰
۱۷۶

صفر
۱
۱۶
۲
۱

صفر
۰ /۶۳ 
۱۳ /۵۶ 

۲
۰ /۵۷ 

۳ /۳۵ 

تهران 
تهران 
تهران 
تهران 
تهران 

۱۱۱
۰۹۲
۶۱۳
۶

۵۸-۱۱

۱۰۶
۱۱۱
۱۰۴
۱۰۵
۱۳۶

۸
۱۱
صفر
صفر
۱

۷ /۵۵ 
۹ /۹ 
صفر
صفر
۰ /۷۳ 

۳ /۶۳ 

مركزي
مركزي 
مركزي
مركزي

۹۱۴
۹۰۵
۹۰۴
۸۷۷

۱۰۵
۱۰۷
۱۰۵
۹۹

صفر
۲
۱
۸

صفر
۱ /۸۷ 
۰ /۹۵ 
۸ /۰۸ 

۲ /۷۲ 

قزوين 
قزوين 
قزوين 
قزوين 

۹۲۹
۹۲۸
۹۲۵
۹۴۷

۹۸
۱۰۱
۱۵۴
۱۰۵

۸
۲
۴
۴

۸ /۱۶ 
۱ /۹۸ 
۲ /۶ 
۳ /۸ 

۴ /۱۳ 

شماره كندواستان
طول دوره سر بسته بودن 
سلولهاي نوزادي (ساعت )

 S.E.  ± ميانگين طول دوره سر بسته بودن           
سلولهاي نوزادي استان (ساعت )

اصفهان 
اصفهان 
اصفهان 
اصفهان 

۱
۲
۳
۴

۲۸۵ /۸۳ 
۲۹۰ /۵۸ 
۲۹۱ /۶۲ 
۲۸۹ /۳۳ 

۲۸۹/۳۴۰a ± ۱ /۳۶ 

مركزي 
مركزي 
مركزي 
مركزي

۱
۲
۳
۴

۲۸۹ /۴۱ 
۲۸۵ /۹۱ 
۲۷۷ /۹۱ 
۲۹۰ /۰۸ 

۲۸۵/۸۲۸a ± ۲ /۷۹ 

قزوين 
قزوين 
قزوين 
قزوين 

۱
۲
۳
۴

۲۸۱ /۰۴ 
۲۹۳ /۲۵ 
۲۹۲ /۵۸ 
۲۹۳ /۵ 

۲۹۰/۰۹۳a ± ۳ /۰۲ 

تهران 
تهران 
تهران 
تهران 

۱
۲
۳
۴

۲۸۷ /۵ 
۲۸۹ /۹۵ 
۲۸۷ /۸۳ 
۲۸۳ /۷۵ 

۲۸۷/۲۵۸a ± ۱ /۲۹ 

جدول ۱- درصد آلودگي كندوهاي موجود در ابتداي آزمايش بررسي طول دورة سر بسته بودن سلول هاي نوزادي

جدول ۲ -  ميانگين طول دوره سر بسته بودن سلول هاي نوزادي كندوهاي استان هاي مورد آزمايش
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پژوهش و سازندگي  پژوهش و سازندگي۸

شماره ۶۷، تابستان ۱۳۸۴

۹

نيز مورد بررسي و تحقيق قرار بگيرد.
ــده توسط مرتضوي و همكاران (۲) درصد  با توجه به تحقيقات انجام ش
ــروع آزمايش هاي ديگري كه بر روي همين توده زنبور عسل  آلودگي در ش
ــتان مركزي نسبت به  ــان مي دهد كه درصد آلودگي در اس انجام گرفته نش
ــروع آزمايش درصد آلودگي به طور  ــتان ها پايين تر مي باشد. در ش ديگر اس
ميانگين در استان مركزي حدود ۷ درصد محاسبه شده كه نسبت به ديگر 
ــتان ها ۵-۴ درصد پايين تر مي باشد. اين مي تواند دليلي بر وجود صفاتي  اس
ــلول هاي نوزادي يا ديگر صفات  ــته بودن س ــر بس مثل كوتاه بودن دوره س
ــد و با نظرات محققان  ــتان ها باش ــبت به بقيه اس مقاومت در اين توده نس
ــلول ها مي تواند به كاهش  ــر بسته بودن س مختلف كه كاهش طول دوره س
ــت دارد. از جمله Moritz و  ــود، مطابق ــد آلودگي در كلني ها منجر ش درص
Hanel كه آلودگي را در سلول هاي كارگر نژاد كاپ به ميزان بسيار كمتر از 
نژاد كارنيكا كه دوره سر بسته بودن سلول نوزادي ۲ روز بيشتر از نژاد كاپ 
است، مشاهده كرده اند. همچنين Le Conte  و همكاران كه تفاوتي حدود 
ــلول هاي نوزادي در نژادهاي  ــر بسته بودن س ــاعت در طول دوره س ۱۰ س
ــت آورده اند و عقيده دارند كه اين كاهش در طول دوره باعث  مختلف بدس

ــيار زيادي از  ــد آلودگي به عوامل بس ــت که تغييرات درص ــد توجه داش باي
جمله: شرايط دروني کلني، وضعيت جمعيت کلني، وضعيت ژنتيکي کلني، 
ــل به کنه، نوع آفت  ــاي ديگر يا خصوصيات ديگر مقاومت زنبور عس رفتاره
کش هاي مصرفي در کلني و مقاومت کنه به آفت کش و غيره بستگي دارد. 
ــادي از عوامل تحت کنترل  ــن آزمايش تعداد زي ــي که در انجام اي از آنجاي
ــده اي انجام شده است مثالً   ــرايط کنترل ش قرار گرفته بود و آزمايش در ش
ــد، از نظر غذادهي و ساير شرايط اعمال  ــابه انتخاب ش جمعيت کلني ها مش
ــتفاده از مواد کنه کش در شرايط مساوي و يکساني  ــده و همين طور اس ش
ــي کلني ها به صورت تصادفي از طرح  ــش صورت گرفت، از نظر ژنتيک آزماي
ملي اصالح نژاد زنبور عسل کشور که در آن ملکه هاي خواهري از استان هاي 
ــرايط  ــده بود و ديگر عوامل و ش مورد نظر گرفته و تکثير يافتند، انتخاب ش
ــان در همه کلني ها در  ــعي شده بود در سطح مشابه و يکس آزمايش که س
ــتقيمي  بين درصد آلودگي اوليه و طول  ــوند،  پس ارتباط مس نظر گرفته ش
دوره سر بسته بودن سلول هاي نوزادي مشاهده مي شود و هر چه اين درصد 
باالتر بوده، طول دوره سر بسته بودن سلول هاي نوزادي بيشتر بوده است كه 
ــي از داليل اين افزايش درصد آلودگي مي تواند اين خصوصيت در زنبور  يك

منابع تغييرات 
درجه آزادي 

(df)
مجموع مربعات 

(SS)
ميانگين مربعات 
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-- ۸۳۵/ ۱۵۲۸۷مجموع (كل)

ــود. مطالعات متعدد ديگري نيز صورت گرفته  كاهش جمعيت در كنه مي ش
و هر كدام عوامل مختلف و موثر روي طول دورة سر بسته بودن سلول هاي 
ــزان آلودگي و كاهش جمعيت و  ــي كرده و تاثير آن در مي ــوزادي را بررس ن
ــت به كنة واروآ ذكر كرده اند كه مي تواند دليلي بر تاييد نتايج مطالعه  مقاوم
حاضر باشد و كاهش آلودگي در استان مركزي را نسبت به ساير استان هاي 
ــل از اين آزمايش،  ــاهدات حاص ــود در اين مطالعه توجيه كند. در مش موج
ــمت ها ديده  ــد (۵۰ كنه) با بقيه قس ــمتي كه كنه اضافه ش تفاوتي بين قس
ــد و در مورد وضعيت کنه داخل حجرات حتمًا تفاوت هاي اساسي ديده  نش

مي شود ولي در اين تحقيق مد نظر نبوده است.
از نظر ميزان آلودگي اوليه همانطوري كه در قسمت ج اشاره شد استان 
مركزي از نظر ميانگين  ۷۲/ ۲ درصد آلودگي به كنه واروآ داشته است و اين 
ــر بسته  ــت كه پس از پايان آزمايش اندازه گيري طول دوره س در حالي اس
ــلول هاي نوزادي با ميانگين  ۸/ ۲۸۵ ساعت كمترين طول دوره سر  بودن س
ــان داده است. بر عكس استان قزوين  ــته بودن سلول هاي نوزادي را نش بس
از نظر ميانگين  ۱۳/ ۴ درصد آلودگي به كنه واروآ در ابتداي آزمايش داشته 
ــلول هاي نوزادي در  ــته بودن س ــر بس و پس از پايان آزمايش طول دوره س
ــاعت يعني باالترين طول دوره را دارا بوده است.  ــتان  ۰۹۳/ ۲۹۰ س اين اس

عسل هاي اين توده ها باشد.     
ــن باالترين و  ــتان قزوي ــان مي دهد اس ــن همانطور كه نتايج نش بنابراي
ــلول هاي نوزادي  ــر بسته بودن س ــتان مركزي پائين ترين طول دورة س اس
ــت آوردن توده اي از  را دارند و به علت اينكه هدف از انجام اين تحقيق بدس
ــر بسته بودن سلول هاي نوزادي  ــل با پائين ترين طول دوره س زنبوران عس
بود لذا به نظر مي رسد كندوهاي موجود در استان مركزي پتانسيل مقاومت 
ــود تحقيقات  ــر كنة واروآ دارند. در اين مورد توصيه مي ش ــتري در براب بيش
ــيل بهره برداري عملي صورت پذيرد.  جامع تري صورت گرفته و از اين پتانس
ــته بودن سلول هاي  ــاعت اختالف طول دوره سر بس ــتان مركزي با ۵ س اس
نوزادي نشان داده كه مي تواند به عنوان يك پتانسيل خوب براي مبارزه غير 
شيميايي عليه كنه واروآ باشد چراكه كنه واروآدر داخل سلول ها زمان كافي 
ــل از  ــوغ خود را كامل كند و هنگام خروج زنبور عس ــار ندارد تا بل در اختي
سلول ها همراه آن خارج شود و جمعيت كنه در داخل كندو كاهش شديدي 
ــالمت محصوالت كندو  و افزايش  ــت و اين موضوع بسيار به س خواهد داش

عملكرد آن كمك مي كند.
ــلول هاي  ــته بودن س ــر بس با توجه به اين كه اندازه گيري طول دوره س
ــه واروآ نياز  ــلول هاي نوزادي به كن ــي آلودگي س نوزادي و همچنين بررس

جدول۳- تجزيه واريانس آمار مربوط به ميانگين طول دوره سر بسته بودن سلولهاي نوزادي
كلني هاي زنبور عسل استانهاي مورد آزمايش

C.V =۱/۵۵۹                                                       alpha  =۰/۰۵ ns  = معني دار نيست                                                  

اندازه گيري نسبي طول دوره...
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۹

گستردهتر در سطح بايد دارد و مطالعات ــاس حس ــايل و وس ــتگاهها دس به
مورد اين در بيشتري تحقيقات به نياز رو اين از گيرد، صورت ــيعتري وس و

ميباشد. ضروري و الزم

تقدير و تشكر
مساعدت هاي گرامي و ــتادان اس ارزندة ميدانيم از راهنماييهاي الزم
صنعتي دانشگاه كشاورزي دانشكده ــكي گياهپزش گروه محترم كارشناسان
ــاعدتهاي موسسه ازمس همچنين باشيم. ــته داش را ــكر تش اصفهان كمال

مينمائيم. سپاسگزاري داميكشور علوم تحقيقات

پاورقيها
1 - Varroa destructor And.& Tru.  
2 -  Apis mellifera L.
3 - Duration of Sealed brood cells
4 - Apis mellifera capensis
5 -  Apis mellifera carnica
6 - Queen excluder
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