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مکانیزم های مقاومت
زنبوران عسل در برابر انگل کنه واروا
جواد نجف قلیان ،1غالمحسین طهماسبی  ، 3عباس پاکدل 2و غالمعلی نهضتی2

 - 1دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک و اصالح نژاد دام پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 - 2عضو هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
 -3عضو هیات علمی موسسه ی تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده
کنه واروا یکی از خطرناک ترین آفت های کلنی های زنبور عسل در سرتاسر جهان محسوب می شود .در این تحقیق به بررسی مکانیسم های
مقاومتی مختلف زنبور عسل پرداخته خواهد شد .از طرف دیگر رفتارهای بهداشتی (درپوش برداری و تخلیه شفیره های آلوده) و جذابیت
زنبوران طرح اصالح نژاد زنبورعسل بررسی خواهد شد .نتایج ارزیابی رفتارهای بهداشتی در  250کلنی نشان داد که  35درصد از این
کلنی ها بهداشتی هستند و اقدام به تخلیه بیش از  95درصد شفیره ها در  48ساعت بعد از ریختن ازت مایع می نمایند .عالوه بر این مشخص
گردید که کلنی های بهداشتی جذابیت کمتری به کنه واروا دارند ( . )p>0/0001نتایج ارزیابی نشان داد که کلنی های ایرانی انتخاب شده در
طی چندین نسل کلنی های مقاومی هستند .بنابراین فرض می شود که در سال آتی اصالح زنبوران عسل ایرانی در جهت رفتارهای بهداشتی
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و جذابیت رضایت بخش خواهد بود.
لغات کلیدی :کنه واروا ،مکانیسم های مقاومتی ،رفتارهای بهداشتی (درپوش برداری و تخلیه شفیره های آلوده) ،جذابیت ،زنبور عسل ،ایران.

مقدمه
كنه واروا بدون شك در قرن  21مهمترين آفت و خطر جدي براي
صنعت زنبورداري در سراسر جهان محسوب مي شود .بعضي از كلنيها
کمتر تحت تاثير كنه واروا قرار مي گيرند ولي بعضي از كلنيها با وجود
جمعیت قوی در طی چند سال از بين مي روند .زنبورعسل هندی
میزبان اولیه کنه واروآ بوده و این انگل به تدریج در طی سال های
متمادی به زنبورعسل اروپایی منتقل شده و در سطح گستره آسیا و
سپس اروپا گسترش یافته است .در سال هاي اخير گسترش كنه واروا
به اوج خود رسيده است .فقط استراليا و مركز آفريقا مكان هايي هستند
كه عاري از كنه واروا هستند .آلودگي زياد با كنه واروا باعث کاهش
جمعيت كلني ،كاهش توليد عسل ،كاهش تعداد نرها ،كاهش موفقيت
توليد مثلي و تنوع جمعيت هاي زنبور عسل شده است .گزارش
گردیده است که از سال  1990هزاران كندوي زنبور عسل در جنوب
كارولينا به علت كنه واروا از بين رفته اند .همچنین كنه واروا مسئول از
بين رفتن  60درصد كلنيهاي تجاري و  95درصد كلنيهاي وحشي
مي باشد .بنابراین از بین رفتن تعداد زیادی از کلنی ها علت اصلی کاهش
تنوع جمعیت های زنبورعسل محسوب می شود .آلودگي كلنيهاي

 A. mellifera carnicaبا كن ه واروا در آب و هواي مديترانهاي بنا
به گزارش آنتونيو )2002( 1منجر به كاهش  45درصدی عسل شده كه

به طور متوسط در حدود  24كيلوگرم كاهش در مقدار عسل توليدي به
ازاي هر سال در هر كلنی مي باشد .براي جلوگيري از چنين خسارات
اقتصادي استفاده از كنه كشها و ايجاد الينهاي مقاوم در برابر آفات و
امراض امري ضروري است(.)9،8،7
كنت��رل كن��ه واروا جاكوبس��وني ب��ر روي زنب��ور عس��ل
 A.pis mellifera Lدر ط��ي ده��ه  1980ب��ا تولي��د كنه كش هاي
موثر به س��ادگی صورت می گرفت و چنین به نظر ميرس��يد كه ديگر
مس��ئله كنه واروا حل شدني است ولي نتايج آزمايشگاهي نشان داد كه
الين هاي مقاوم به كن ه كشها ايجاد ش��ده اس��ت .مقاومت كنهواروا به
کنه ک��ش فلووالينات( 2کنه کش پایروتروئیدی موث��ر در برابر کنه ی
واروا ک��ه آپیس��تان 3مثال معروفی از این کنه کش می باش��د) ابتدا در
ايتاليا و س��پس در س��اير كش��ورها گزارش گردید .بتدریج معلوم شد
که فق��ط تعداد كمي از تركيبات کنه کش ش��یمیایی براي كنترل كنهها
مناسب هستند .لذا با توجه به این اطالعات به نظر نمي رسد كه تعويض
كنه كش راه كار اساسي در جهت مبارزه با كن ه واروا باشد .جمعيت فعلي
3 - Apistan

2- Fluvalinate

1- Antonio
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موجود كنهواروا جاكوبس��وني نشان مي دهد كه در برابر كنهكشهاي
مت��داول مثل آميتراز ، 1بروموپروپيالت ، 2كلور ديمفورم ، 3كومافوس،4
فلووالينات مقاوم ش��دهاند .اس��تفاده از دوز مصرف��ي باالي كنه كشها
مي تواند با كشتن افراد هتروزيگوت تعداد زيادي از آللهاي مقاوم را از
بين ببرد ولي در مورد كنه واروا استفاده از دوز مصرفي باال براي كنترل
كنه مناسب نمي باشد؛ چرا كه جمعيت كنه واروا بيشتر خالص شده و
درجه بيش��تري از هموزيگوتي را نش��ان خواهند داد .تنها راه كار براي
مبارزه ش��يميايي با اين كنه جلوگيري از استفاده بيش از حد كنه كشها
مي باش��د تا از توسعه و رشد كنه هاي مقاوم جلوگيري شود .در مورد
كنه وارواي جاكوبسوني سرعت ايجاد كنه هاي مقاوم به كنه كش ها كم
اس��ت؛ ولي توليد كن ه هاي مقاوم در حدود چند درصد به ازاء هر نسل
منجر به توليد كنههاي مقاوم به كنهكشها در طي يك سال خواهد شد
كه در طي اين يك سال چند چرخه توليد مثلي بوقوع خواهد پيوست.
از طرف ديگر ش��دت انتخاب ،زماني که كارايي مواد ش��يميايي به 100
رس��یده و كنهكش براي يك دوره طوالني استفاده گردد بيشتر خواهد
شد .بنابراين كنترل شيميايي تنها راه كار اساسي براي كنترل كنه نيست
و كنترل اين كنه بايد با روش هاي ديگری همراه باشد .درمان شيميایی
بايد با روش هاي ديگر و كنه كش هایی که در فصول مختلف سال رشد
كنه را محدود مي كنند استفاده گردد ،براي مثال زنبورداران ايتاليايي براي
كنترل كنه های مقاوم به فلووالينات در اواخر فصل تابس��تان از تركيب
روغن هاي اتري استفاده مي كنند .ضمن ًا از يك كنه كش ديگر كه ممكن
است كنه كش ارگانوفسفره يا اگزاليك اسيد باشد در اواخر پاييز استفاده
ميكنن��د .همچنين اين روش بايد همگام ب��ا روش هاي اصالح نژادی
برای ايجاد الين هاي مقاوم به جمعيت هاي كنه واروا باشد كه در این
حالت سرعت ايجاد كنههاي مقاوم به كنه کش ها به تعويق خواهد افتاد
و همچني��ن نياز به مص��رف بيش از حد و تعويض كنه كش ها و خطر
مان��دن کنه کش ها در محصوالت داخل كندو كمتر خواهد ش��د (.)1
لذا هدف اصلی در اینجا این اس��ت که مکانیزم های دفاعی زنبورعسل
تشریح گردیده و وضعیت رفتارهای بهداشتی و جذابیت زنبوران عسل
ایرانی بررسی گردد.
مکانیزم های مقاومتی زنبوران عسل در برابر کنه واروا
مکانیزم های مقاومتی مختلفی در جمعیت های زنبوران عسل
شناسایی شده است که در زیر به آنها اشاره خواهد شد:
 -1رفتارهای بهداشتی :ای��ن رفتارها به ص��ورت فرایند
دو مرحله ای درپوش برداری 5و تخلیه الروهاي آلوده 6توصیف
می شود .در طی درپوش برداری زنبوران جوان و میان سال اقدام به
شناسایی سلول های سربسته و شفیره های آلوده به پاتوژن ها و یا
کنه واروا نموده ودر مرحله بعد درطی فرایند حذف زنبورها اقدام به
تخلیه این سلول ها می نمایند که این رفتار در زنبوران  A.ceranaو
آفریقایی و زنبوران شرقی ترین قسمت روسیه ( )Primorskyبخوبی

دیده شده است (.)23،15
حذف الروهای آلوده بدلیل حذف کنه های همراه سبب کاهش
آلودگی در کلنی های مذکور شده و نهایتا سبب کاهش خسارت کنه
واروا می شود (.)5
رفتارهای بهداشتي زنبوران عسل به عنوان عاملی مهم در مقاومت
در برابر بیماری هایی مثل لوك آمريكايي (پارك  ،)1937 ،الروگچي
(گيالم و تابر )1983 ، 7و كن ه واروا (پنگ و فنگ )1987، 8مشخص
گردیده است( .)18،17،12رفتارهای بهداشتی زنبوران عسل در نهايت
منجر به اختالل در فعاليت توليد مثلي كنه خواهد شد به طوری که
هاربو و هريس ( )2005نشان دادند که رفتار بهداشتی عامل دفاعي
مهمی براي زنبوران انتخاب شده در جهت ممانعت از توليد مثل كنه
مي باشد (.)14
9
 -2جذابیت نوزادان زنبورعسل برای کنه های واروا :از آنجایی که
تولید مثل کنه واروا در دوران شفیرگی زنبورعسل صورت می گیرد،
میزان جذابیت کمتر الروهای سن پنجم زنبورعسل اروپایی به کنه واروا
یکی از مکانیزم های مقاومتی زنبوران عسل در برابر کنه واروا محسوب
می شود (. )6
تفاوت در جذابيت الروهای زنبوران عسل به كنه واروا جنبه ژنتيكي
دارد (. )10
بینفلد و همكاران ( )1998نشان دادند كه بعضي از زنبوران و نوزادان
كلنيهاي خاص نژاد کارنیوالن داراي جذابيت كمتري به كنه واروا،
هستند (.)10
گوزمن 10و همكاران ( )1996نشان دادند كه نوزدان زنبوران كارگر
آفريقايي نسبت به اروپايي به میزان دو برابر داراي جذابيت كمتري
به كنه واروا هستند .همچنين كارگران بالغ زنبوران اروپایی جذابيت
بيشتري به كنه واروا نسبت به کارگران بالغ زنبوران آفريقايي يا هيبريد
اروپايي -آفريقايي داشتند (.)13
 -3رفتار نظافت گری : 11این رفتار یکی از مکانیزم های مقاومتی
زنبوران عسل در برابر کنه واروا محسوب می شود .در طی این
رفتار زنبوران کارگر بالغ توسط آرواره های قوی خود ،کنه های
واروا چسبیده به بدن خود (رفتار خودتنظیفی ) 12یا کنه های بدن
سایر زنبوران درون کلنی (رفتار دگرتنظیفی ) 13را جدا کرده ،جویده
و به کف کندو می ریزند .زنبوران عسل دگرتنظیف اغلب کنه های
نقاطی از بدن سایر زنبوران را می جوند که خود قادر به انجام این کار
نیستند .زنبوران عسل دگرتنظیف در آغاز توسط شاخک ها ،زنبوران
آلوده را لمس کرده و سپس با آرواره های خود بدن کنه های انگل را
می جوند .در طی رفتار نظافت گری زنبور آلوده شکم خود را سریع ًا
به چپ و راست حرکت داده ،یک یا دو پای خود را بر روی سر،
سینه و یا شکم حرکت می دهد .مدت زمان این رفتارها از چند ثانیه

1- Amitraz
2- Bromopropylate
3 - Chlordimeform
4 - Coumaphos
5 - Uncapping
6 - Removing 7 -Giliam and Tabers
8 -Peng and Fang
9 - Attraction
10 - Guzman et al. 11 - Grooming behavior
12 - Autogrooming 13 - Allogrooming
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تا  20دقیقه به طول می انجامد .قابل توجه است که این رفتار یکی از
مکانیزم های مقاومتی زنبوران عسل هندی(  )Apis ceranaمحسوب
می شود ( .)1زنبوران عسل عالوه بر کنه واروا در مورد کنه تراشه ای
نیز رفتار نظافت گری را از خود بروز می دهند .بدین ترتیب که زنبوران
کارگر توسط جفت پای دوم خود کنه های تراشه ای مستقر بر روی
موهای اطراف سوراخ تنفسی سینه را حذف نموده و از ورود آنان به
داخل لوله های تراشه ای ممانعت به عمل می آورند (. )1
 -4رفتار ممانعت کننده از تولید مثل کنه  : 1رفتار ممانعت کننده
از تولید مثل کنه در ارتباط با عدم موفقیت کنه ماده در تولید مثل بر
روی شفیره ها می باشد .اساس ژنتيكي اين رفتار مشخص نشده است
ولي به نظر مي رسد كه الين ممانعت کننده از تولید مثل کنه داراي
حساسيت بويايي بيشتري است ( .)6هاربو و هريس ( )2005مكانيسم
الين ممانعت کننده از تولید مثل کنه ،براي جلوگيري از توليد مثل
كنه را به اثرات فيزيولوژيكي شفيره هاي الين ممانعت کننده نسبت
دادند كه باعث كاهش موفقيت توليدمثلي كنه ميشود ( .)14نوزادان
الين ممانعت کننده از تولید مثل کنه داراي عوامل فیزیولوژیکی هستند
كه باعث تعويق در رشد نوزادان مي شود .ولی به هر حال مکانیسم
اعمال فیزیولوژیکی به درستی شناخته نشده است .عالوه بر این به نظر
می رسد که طول دوره شفیرگی در الین ممانعت کننده از تولیدمثل کنه
کمتر بوده و در حقیقت نوعی اختالل در چرخه تولید مثلی کنه مادر
محسوب می شود .و کنه مادر نمی تواند نتاج بالغ بیشتری تولید کند و
نهایتا جمعیت و خسارت اقتصادی کنه واروا کاهش پیدا می کند (.)6
 -5طول دوره شفیرگی :هر چه قدر طول دوره تکاملی زنبوران عسل
کمتر باشد از موفقیت تولید مثلی کنه واروا کاسته خواهد شد .به عنوان
مثال زنبوران گونه هندی طول تکاملی کمتری نسبت به زنبوران گونه
اروپایی دارند و طول دوره شفیرگی کوتاه مدت از مکانیزم های دفاعی
مهم ،گونه هندی در برابر کنه واروا محسوب می شود (.)5
 -6ضخیم نمودن درب حجرات الروی : 2در طی این رفتار درب
حجرات نر آلوده به کنه واروآ توسط موم بسیار ضخیم تری مسدود
شده تا کنه ها در سلول به دام بیفتند .در این گونه موارد زنبور به
بلوغ رسیده قادر به جویدن و باز نمودن درب سلولی نیست .در چنین

موقعیتی دگردیسی نوزاد زنبور عسل به تعویق افتاده یا متوقف می شود.
این رفتار یکی از مکانیزم های دفاعی با ارزش زنبورعسل گونه هندی
محسوب می شود .در این گونه کارگران اقدام به ضخیم نمودن درب
حجرات نر آلوده به کنه وراوا می نمایند و نهایت ًا در آخر دوران شفیرگی
زنبور نر به همراه کنه مادر و دختر قادر به خروج از سلول نبوده و
همگی از بین خواهند رفت (.)1
 -7مدفون کردن کنه ها در موم : 3در طی این رفتار ،زنبوران کارگر
کنه های واروای بالغ و ماده را در موم درب و یا در کف سلول های
نوزادی مدفون می سازند (.)1

مواد و روش ها

در این تحقیق ارزیابی رفتارهای بهداشتی و جذابیت الروهای
کلنی های مختلف نسل هشتم طرح جامع اصالح نژادی مورد بررسی
قرار گرفت .ارزیابی رفتارهای بهداشتی  250کلنی مطابق استانداردهای
جهانی از قبیل استفاده از تکنیک ازت مایع در تابستان سال  88و در
منطقه دماوند تهران اجرا گردید .برای انجام این روش بعد از انتخاب
شان حاوی سلول نوزادی درب بسته که بیشتر از  30سلول خالی
نداشت و پس از شمردن سلول های خالی از یک استوانه توخالی از
جنس گالوانیزه با پوشش پالستیکی(بر روي جدار خارجی) به ارتفاع
 10-15سانتیمتر و به قطر  6سانتیمتر برای ریختن  100میلی لیتر ازت
مایع و منجمد کردن بخش مرکزی شفیره های سربسته استفاده شد.
الزم به ذکر است که استوانه مذکور حدود  160سلول شفیره دربسته را
پوشش می داد .بعد از 48 ،24و  72ساعت از ریختن ازت مایع ،تعداد
سلول های شفیره مرده ای که سرپوش برداری یا حذف شده بودند
شمارش گردیدند .در این تحقیق بنا به استانداردهای جهانی کلنی هایی
که اقدام به تخلیه بیش از  95درصد سلول ها نموده بودند به عنوان
کلنی های بهداشتی در نظر گرفته شدند (شکل شماره .)20( )1
همچنین در مرحله بعد به منظور ارزیابی جذابیت ،از کلنی های
تحت ارزیابی رفتارهای بهداشتی تکه های شان  7*7سانتیمتری
نوزادان مراحل آخر الروی انتخاب و برش داده شده (شکل شماره
 )2و سپس به کلنی هایی (واحدهای آزمایشی) که درصد الودگی به

شکل شماره  -1ریختن ازت مایع بر روی سطح شفیره های انتخاب شده برای ارزیابی رفتار بهداشتی زنبوران عسل علیه کنه واروا
3 - Buried in wax

2 - Hardened brood cap

1- Suppression of mite reproduction
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شکل شماره  -2برش و انتقال الروهای سن پنجم برای ارزیابی جذابیت کلنی های زنبور عسل

شکل شماره  -3انتقال تکه شان های مختلف به آزمایشگاه به منظور شمارش تعداد کنه ها و تعیین جذابیت کلنی های مختلف زنبور عسل به کنه واروا

کنه آنها با استفاده از روش دترجنت تعیین شده و دارای درصد الودگی
یکسانی (12درصد) بودند انتقال داده شدند .سه روز بعد نمونه ها
به آزمایشگاه برده شده و تعداد کنه ها به عنوان معیاری از جذابیت
شمارش گردیدند(شکل شماره  .)3همچنین از آنجایی که در تولید
الین های مقاوم زنبور عسل در برابر آفات و بیماری ها ،کلنی هایی که
در  48ساعت اول  95درصد شفیره های آلوده را تخلیه می کنند انتخاب
می شوند در این ارزیابی از درصد تخلیه های متفاوت بعد از  48ساعت
به عنوان تیمار استفاده گردید و ارتباط آن با میزان جذابیت الروها به
کنه واروا مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج و بحث

1

وضعیت مکانیزم های مقاومتی زنبوران عسل ایرانی در برابر کنه واروا

محققین طرح اصالح نژادی زنبور عسل کشور در راستای اصالح
صفات اقتصادی زنبور عسل ایرانی نظیر تولید عسل ،رفتارهای تهاجمی
و بچه دهی در طی سال های گذشته تالش نموده و به موفقیت هایی
نایل شده اند ،به طوری که کلنی های اصالح شده تفاوت معنی داری
با کلنی های شاهد منطقه داشته اند ( .)4،3،2با این وجود در این
کلنی ها تا به حال انتخابی در جهت مقاومت به آفات و امراض از جمله
کنه واروا صورت نگرفته است .برای تعیین استراتژی اصالح نژادی

الزم بود که وضعیت مکانیزم های مقاومتی در توده اصالحی مورد نظر
مشخص شود .نتایج ارزیابی رفتارهای بهداشتی نشان داد که  35درصد
از کلنی های طرح جامع اصالح نژاد زنبورعسل ایرانی بهداشتی بوده
و اقدام به تخلیه بیش از  95درصد از شفیره های کشته شده با استفاده
از تکنیک ازت مایع می نمایند .تعداد کلنی های بهداشتی در سطوح
مختلف تخلیه  48 ،ساعت بعد از ریختن ازت مایع در نمودار شماره 1
نشان داده شده است .در این نمودار اعداد باالی ستون ها درصد تخلیه
شفیره های کشته شده را در  250کلنی تحت ارزیابی نشان می دهد.
همان طوری که در این نمودار مشخص می شود از  250کلنی ارزیابی
شده برای رفتارهای بهداشتی 89 ،کلنی اقدام به تخلیه بیش از  95درصد
شفیره های کشته شده نموده اند .نکته جالب توجه از این شکل این
است که  72کلنی اقدام به تخلیه  100درصد شفیره های کشته شده
نموده اند (.)4
همچنین تاثیر درصد تخلیه های متفاوت بعد از  48ساعت ارتباط آن
با میزان جذابیت الروها به کنه واروا مورد بررسی قرار گرفت .نتایج
آنالیز واریانس نشان داد که درصد درپوش برداری و تخلیه شفیره های
آلوده اثر بسیار معنی داری بر میزان جذابیت الروها به کنه واروا دارد
(  )p >0/0001کلنی هایی با درصد تخلیه بیشتر بعد از  48ساعت
جذابیت کمتری نیز به کنه واروا دارند .به عبارت دیگر نتایج آنالیز
1 - Resistance Mechanisms
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نمودار شماره  -1تعداد کلنی های بهداشتی و غیر بهداشتی در سطوح مختلف تخلیه
 48ساعت بعد از ریختن ازت مایع در کلنی های زنبور عسل ایرانی
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واریانس نشان دهنده این مطلب است که میزان جذابیت نوزادان تحت
تاثیر میزان بروز رفتارهای بهداشتی قرار می گیرد .بدین ترتیب که با
افزایش بروز رفتارهای بهداشتی میزان جذابیت الروها به کنه واروا
در این کلنی ها کاهش پیدا می کند .بنابراین با توجه به نتایج این
ارزیابی مشخص گردید که درصد بیشتری از کلنی های انتخاب شده
بهداشتی بوده و در برابر کنه واروا مقاوم هستند .در حقیقت مشخص
گردید که با درنظر گرفتن شرایط یکسان برای ارزیابی و انتخاب
کلنی های بهداشتی نظیر استفاده از ازت مایع و انتخاب کلنی هایی
با نرخ تخلیه بیش از  95درصد ،کلنی های طرح جامع اصالح نژاد
زنبورعسل ایرانی از کلنی های ایاالت متحده و استرالیا در برابر کنه
واروا و سایر امراض مقاومتر هستند .نتایج حاصل از تحقیقات محققین
مختلف نظیر اسپپیواک و داونی ( )1993و بوکینگ و اسپیواک ()1999
نشان می دهد که حدود  10درصد از کلنی ها در طبیعت اقدام به
بروز رفتارهای بهداشتی مذکور می نمایند ( .)19،11در بررسی دیگری
بر روی کلنی های تجاری ایاالت متحده ،اسپیواک و گری ()1998
گزارش کردند که  10درصد این کلنی ها بهداشتی هستند ( .)20در
زنبوران کارنیوالن استرالیایی نیز اولدروید و اوکسلی ( )2008اقدام به
بررسی رفتارهای بهداشتی کلنی زنبور عسل علیه کنه واروا با استفاده از
ازت مایع نمودند .نتیجه ارزیابی اولدروید و اوکسلی نشان داد که 20
درصد از کلنی های استرالیایی بهداشتی بوده و این کلنی ها توانسته اند
بعد از  48ساعت موفق به تخلیه بیش از  95درصد شفیره های آلوده
شوند ( .)16بنابراین با وجود اینکه تابحال انتخابی بر روی کلنی های
طرح جامع اصالح نژاد زنبورعسل ایرانی در جهت مقاومت به آفات
و امراض صورت نگرفته است ،وضعیت مکانیزم های مقاومتی در این
کلنی ها رضایت بخش می باشد.
نتیجه گیری

در طي چند سال اخیر به علت از بين رفتن تعداد زیادی از

كلنيهاي زنبور عسل ایرانی در اثر آلودگي با كنه واروا و محدوديت در
مصرف كنه كشها ،اصالح زنبوران عسل ایرانی در جهت مقاومت بيشتر
در برابر كنه واروا امري ضروري است .از طرف دیگر ،انتخاب و اصالح
زنبوران عسل به منظور مقاومت در برابر كنه واروا و ساير امراض راه كار
طوالني مدت براي مشكالت صنعت زنبورداري محسوب مي شود .زابو
( )1995دررابطه با راه كار منطقي برخورد با آفات صنعت زنبورداري
ذكر كرده است كه اصالح نژاد تنها راه كار برخورد منطقي با امراض
مي باشد ولي ايجاد توده مقاوم در برابر امراض خيلي پيچيده ،زمان بر و
به تامين منابع مالي بسیار براي تحقيق نياز دارد ( .)21بنابراین امید است
که انتخاب زنبوران عسل ایرانی در جهت مقاومت به آفات و امراض در
سال های آتی رضایت بخش باشد.

Abstract
The Varroa mite (Varroa destructor) is the most
perilous pests of honey bee colonies worldwide.
In this study different resistant mechanisms of
honeybees will be surveyed. On the other hand,
hygienic behavior (uncapping and removing) and
attraction of honey bee breeding design will be
assessed. The result of hygienic behavior evaluation
in 250 colonies showed that 35% of these colonies
were hygienic and removed more than 95% of
infested pupa after 48 of pouring liquid nitrogen.
Furthermore, it was proven that hygienic colonies
have the least attraction to Varroa mite (P<0.0001).
Survey showed that selected colonies during the
several generations were resistant colonies. It is
hypothesized that breeding of Iranian honeybees for
hygienic behavior and attraction will be satisfactory
during the following years.
Keywords: Varroa mite, Resistance mechanisms,
Hygienic behavior (uncapping and removing of
polluted pupa), Attraction, Honeybee, Iran.
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