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زنبوران عسل بهداشتِي مقاوم به كنه واروآ

محسن علمي: دانشجوي دكتراي علوم دامي دانشگاه تبريز و محقق مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي آ. شرقي

 و سيد عباس رافت:  دانشيار گروه علوم دامي دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز 

ــه كش ها، نياز به اصالح نژاد زنبوران عسل(.Apis mellifera L) براى مقاومت به كنه  ــه دليل اثرات سوء استفاده از كن ب

واروآ بيش از گذشته احساس مى شود. اخيراً صفت زنبوران عسل  بهداشتي مقاوم به كنه واروآ به عنوان موثرترين صفت براى 

ــدان و زنبورداران قرار گرفته است. كلنى  ــه واروآ(Varroa destructor , Anderson and Trueman) مورد توجه دانشمن ــش جمعيت كن كاه

ــا، شناسايى سلول هاى آلوده و درپوش  ــم هايى از جمله كاهش توليد مثل كنه در داخل سلول ه ــزان جمعيت كنه را از طريق مكانيس ــاى VSH مي ه

ــد. اين صفت با سه روش شامل اندازه گيرى ميزان  نابارورى كنه، اندازه گيرى ميزان  ــارج سازي شفيره هاى آلوده به كنه كاهش مى دهن ــرداري و خ ب

ــه در سلول هاى شفيرگى قبل و بعد از قرار گرفتن در كلنى هاى VSH، بسته  ــردارى شان هاى آلوده و سنجش تفاوت ميزان آلودگى به كن ــوش ب درپ

ــن صفت در آمريكاي شمالي آغاز شده و هدف اصلي آنها افزايش قابليت  ــط و امكانات، اندازه گيرى مى شود. برنامه هاي اصالح نژادي براي اي ــه شراي ب

ــور خالص در زنبورستان هاى تجارى مورد آزمايش قرار گرفته و هيبريد كردن  ــه واروآ در كلنى هاى زنبورعسل مى باشد. زنبوران VSH بط ــت ب مقاوم

آنها با زنبوران معمولى بر روى ساير صفات توليدى اثر منفى نشان نداده است. مطالعاتى در زمينه ى شناسايي ژن هاي كنترل كننده ى VSH و نقشه 

ــاي صفت كمي انجام شده و يك QTL عمده و يك QTL احتمالي و يك ژن كانديدا براى آن شناسايي شده است. ولى در حالت كلي  ــي جايگاه ه ياب

باور بر اين است اطالعات مولكولى موجود هنوز به آن اندازه زياد و روشن نيست كه بتوان در انتخاب كلني هاي مقاوم به واروآ صرفاً بر آنها تكيه كرد. 

مطالعه اين صفت در ساير زنبوران عسل دنيا از جمله توده زنبورعسل موجود در ايران براى دستيابى به اطالعات دقيق تر سودمند خواهد بود. پيشنهاد 

ــه تا مادامى كه نياز به استفاده از كنه كش ها بطور كامل از بين نرفته، صفت VSH بايد همواره به عنوان قسمتي از مديريت تلفيقي مبارزه با  ــده ك ش

كنه در كلني هاي زنبورعسل مد نظر قرار گيرد.

واژه هاي كليدي: زنبورعسل، ، مقاومت به واروآ

چكيده
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مقدمه

گرده افشاني به وسيله زنبورعسل  (.Apis mellifera L ) بخش مهمي 

ــواره مورد توجه مردم به منظور  ــاورزي مدرن بوده و توليدات آن هم از كش

ــه و درمان بيماري هاي مختلف بوده است. در سال هاي اخير نگراني ها  تغذي

در مورد سالمتي زنبوران عسل از طرف عموم، زنبورداران و محققان افزايش 

ــددي روبرو هستند؛ از جمله  ــه است. زنبوران عسل با چالش هاي متع يافت

  .Varroa destructor ــي مثل ــت كش ها، عوامل بيماريزا و انگل هاي آف

ــوران عسل، بزرگترين تهديد براي  ــه نظر مي رسد آلودگي به واروآ در زنب ب

ــه باعث از بين رفتن تعداد قابل  ــت زنبورداري است و اين كنه هر سال صنع

ــي گردد. اين انگِل خارجي لزوماً در  ــي از كلني ها در سراسر جهان م توجه

ــى زنبوران عسل زندگي كرده و به زنبوران عسل و كلنِي آنها زيان هاي  كلن

جبران ناپذيري وارد مي سازد ( لى كونت و همكاران، 2010). 

ــل در حال رشد دارند.  ــود نياز به زنبوران عس ــه ها براي توليد مثل خ كن

ــارور به سلول هاي الروي وارد شده و شروع به تخمگذاري  كنه هاي ماده ي ب

ــل هر سلول كارگر يك نوزاد نر و تا 5 نوزاد ماده ي كنه به  ــد، در داخ مي كنن

وجود مي آيد ولي در حالت كلي بطور ميانگين 1/45-1/3 عدد كنه بالغ جديد 

ــد مى شود. نوزادان كنه از همولنف شفيره در حال رشِد  ــر كنه مادر تولي از ه

زنبور تغذيه كرده و كنه هاي خواهر با برادر خود جفتگيري مي كنند. زماني 

ــدان دختر وى نيز سلول  ــغ متولد مي شود كنه هاي مادر و فرزن ــه زنبور بال ك

كارگر را ترك كرده و به مرحله جديدي از زندگي بنام مرحله زندگى بر روى 

ــور بالغ (فورتيك) وارد مي شوند كه در اين مرحله با استقرار بر روى بدن  زنب

زنبور بالغ از همولنف آن تغذيه مي نمايند( ساماتارو و همكاران، 2000).

ــدي وارد مي شود اين  ــل سلول الروِي جدي ــي كه كنه ماده به داخ وقت

ــه زنبوران آسيب هاي  ــا تغذيه واروآ از همولنف، ب ــل تكرار مي شود. ب سيك

فيزيكي و فيزيولوژيكى وارد مي شود، ميزان پروتئين بدن آن ها كاسته شده 

و رشد و نمو آنها بطور طبيعي انجام نمي شود. يكي از بدترين اثرات جانبى 

آلودگى به واروآ اين است كه كنه ها ناقل بسياري از ويروس هاي بيماريزاى 

زنبورعسل بوده و بعضي ويروس ها مي توانند در داخل بدن كنه تكثير شوند. 

ــان نشوند معموالً بعد از يك تا چهار سال  ــي هاي آلوده به كنه اگر درم كلن

ــر زنده ماني اين نوع كلني ها تا  ــف مي شوند؛ ولي گزارشاتي هم مبني ب تل

شش سال ارائه شده است ( تسورودا و همكاران، 2012).  

ــاده از كنه كش هاي متعدد، كنه ها بطور موثري مورد  هرچند كه با استف

ــه كنه كش ظاهر  ــوده هايي از كنه هاي مقاوم ب ــرل قرار گرفته ولي ت كنت

ــرا آنها در موم زنبورعسل  ــد. كنه كش ها اثرات سوء زيادي دارند زي شده ان

ــل تجمع مى يابد.  ــاى آنها در موم و عس ــذب  بوده و بنابراين بقاي ــل ج قاب

ــى آنها با همديگر  ــل واثرات هم افزاي ــواد شيميايى در موم و عس ــع م تجم

ــي بر سالمتي زنبور داشته باشد. بنابراين جهت اجتناب  مي تواند اثرات منف

ــراى مبارزه با كنه وجود دارد  ــن مشكالت نياز به روش هاى امن ترى ب از اي

ــروزه صنعت زنبورداري شروع به بهره مندي از كلني هاي  و خوشبختانه ام

مقاوم به كنه نموده است(دايتمن و همكاران، 2012).   

ــوران با بعضي خصوصيات رفتاري خود جمعيت واروآ  معلوم شده كه زنب

را كاهش مي دهند. يكي از اين صفات مهم كه اخيراً مورد توجه دانشمندان 

  (VSH) ــه كنه ــل بهداشتى مقاوم ب ــه است صفت زنبوران عس ــرار گرفت ق

ــى در زنبوران عسل به فعاليت هايى  ــد. در حالت كلي رفتار بهداشت مي باش

ــرده، بيمار يا آلوده به انگل  ــه در آن زنبوران بالغ الروهاي م ــالق شده ك اط

ــار بهداشتى با اصالح نژاد  ــوزادى خارج مى نمايند. اين رفت ــرات ن را از حج

ــه روش انجماد(FKB)1 را بطور موثري  ــي كه الروهاي كشته شده ب زنبوران

ــوران بهداشتي كنه واروآي بيشتري  ــارج مي كنند، بهبود يافته است. زنب خ

ــوران غيربهداشتي خارج مي سازند. VSH نوعي از رفتارهاى  نسبت به زنب

ــى است كه در آن زنبوران واكنش شديد ترى به واروآ از خود نشان  بهداشت

مى دهند؛ زنبوراِن VSH  نسبت به زنبوران بهداشتِي FKB  تعداد بيشتري 

ــوران VSH  را قادر  ــارج سازي كنه زنب ــي كنند. افزايش خ ــه خارج م كن

ــود كاهش دهند. اين  ــد جمعيت واروآ را در كلني هاي خ ــازد كه رش مي س

رفتار بهداشتى در زنبوران (VSH ) وراثت پذير بوده بطوريكه نتايج حاصل 

ــت در برنامه اصالح نژادي  ــوران براي اين صف ــاب و اصالح نژاد زنب از انتخ

ــاالت متحده2 مثبت بوده است. نتايج مطالعات نشان  دپارتمان كشاورزى اي

ــت VSH بطور موفقيت آميزي آلودگي به كنه  داده كه زنبوران داراي صف

را كاهش مي دهند و در عين حال صفات عملكردي از جمله توليد عسل را 

نيز حفظ مي كنند ( دانكا و همكاران، 2012).

ــى هاى واجد صفت بهداشتى مقاوم  ــر شفيره هاى آلوده در داخل كلن اگ

ــه مدت يك هفته قرار گيرند از طريق چند مكانيسم آلودگى آنها  به واروآ ب

ــا كاهش توليد مثل كنه در داخل  ــش مى يابد. يكى از اين مكانيسم ه كاه

سلول ها مى باشد. مكانيسم ديگر شناسايى سلول هاى آلوده توسط زنبوران 

ــه كنه و به دنبال  ــازي4 شفيره هاى آلوده ب ــوش برداري3 و خارج س و درپ

ــاى نابالغ مى باشد. كنه هاى بالغى هم كه به همراه  ــه شدن كنه ه آن كشت

ــوالً به زنبوري كه الرو  ــى شوند در صورت زنده ماندن معم ــره خارج م شفي

ــود دارد كه بر روي شان  ــي چسبند اما اين امكان نيز وج ــارج كرده م را خ

ــردان شوند، در اين صورت در معرض رفتار نظافت گري5 زنبوران قرار  سرگ

ــوران آنها را ديده و با گاز گرفتن به آن صدمه مي زنند ( تاكور  ــه و زنب گرفت

و همكاران، 1997). 

ــاى بالغ بيرون آمده در اثر رفتار  ــن به عقيده برخى محققان كنه ه همچني

خارج سازى اگر هم موفق شوند كه بالفاصله به سلول جديدى وارد شوند بسيار 

ــر هم توليد مثل كنند نوزادان  ــال دارد كه نتوانند توليد مثل كنند و اگ احتم

ــن توضيحات معلوم مى شود كه  ــادر به ادامه زندگى نخواهند بود. با اي آنها ق

صفت رفتار بهداشتى مقاوم به واروآ عمدتا با ايجاد اختالل در توليد مثل كنه 

1.  Freeze-Killed Brood

2 . USDA

3 . Uncapping

4.  Removing

5.  Grooming behavior
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و همچنين خارج كردن كنه ها از سلولهاى شفيره اِى (امن) و در معرض خطر 

قرار دادن آنها، جمعيت كنه را محدود مى نمايد (كيران و همكاران، 2011)

VSH روش هاي اندازه گيري

ــرى اين صفت به سه روش امكان پذير است(شكل 1) كه براى  اندازه گي

ــوام هستيم تا  ــاده از هر سه روش بطور ت ــى نيازمند استف ــداف تحقيقات اه

ــده و سرعت پاسخ به انتخاب افزايش يابد ولى در  ــج بهترى به دست آم نتاي

بررسى هاى مزرعه اى مى توان از يك يا دو روش، بسته به امكانات و زمان، 

استفاده نمود. شرح مختصر هر كدام از روشها به صورت زير مى باشد:

1-اندازه گيرى ميزان  نابارورى كنه

كارآمد ترين روش براى اندازه گيرى VSH اين است كه ميزان نابارورى 

ــزان نابارورى كنه را افزايش مى دهد؛ اما  ــه اندازه گيرى شود. VSH مي كن

ــت. در حالت كلى 15-25  ــه درستى تعيين نشده اس ــم آن هنوز ب مكانيس

ــى توانند تخمگذارى نمايند.  ــد از كنه ها در كلنى هاى غير مقاوم نم درص

ــا در كلنى هاى داراي ملكه هاى VSH نابارورى كنه به 100-80 درصد  ام

ــت به دليل اينكه  ــه در اين كلنى ها در نهاي ــش مى يابد. جمعيت كن افزاي

ــى يابد ( ريندرر و  ــا تخمگذارى مى كنند، كاهش م ــداد كمى از كنه ه تع

همكاران، 2010).

ــى كنه را مشاهده مى كنيم  ــل 2، دو جنبه از موفقيت توليد مثل در شك

ــاده از ميكروسكوپ اندازه گيرى نمود. در زمانى  ــه مى توان آن را با استف ك

كه كل بدن شفيره ميزبان به رنگ قهوه اي(Tan) مي باشد كنه بارور 4-5 

ــه نابارور هيچ اوالدى توليد نكرده  ــوزاد توليد نموده است. در حالي كه كن ن

ــت. ساير ساختارهاى فاميلى احتمالى ديگرى نيز وجود دارند كه ممكن  اس

ــرده شوند. مثًال ممكن است كنه اى وجود داشته  ــت در محاسبات بكار ب اس

ــه ديگرى كه 3-2 نوزاد نر  ــد كه فقط يك نوزاد نر توليد مى كند و كن باش

ــد مى كند. اما در چنين وضعيتى هيچكدام از نوزادان وقت كافى براى  تولي

ــوغ و جفتگيرى نخواهد داشت. خوشبختانه نيازى به ركورد گيرى تمامى  بل

اين ساختارهاى فاميلى وجود ندارد. تحقيقات نشان داده كه فقط تمركز بر 

روى درصد كنه هاى نابارور (اصالح نژاد براى باال بودن نابارورى كنه) باعث 

ــد زنبورانى خواهد شد كه صفت VSH را تا حد زيادى نشان مى دهند  تولي

(هريس و دانكا، 2010).

2-اندازه گيرى ميزان درپوش بردارى شان هاى آلوده

ــرات رخ داده در الروهاى  ــراى رصد تغيي ــن روش، سريعترين روش ب اي

دربسته مي باشد. در اين روش شفيره هاي 3 الي 5 روزه (ي به شدت آلوده 

ــد از 3 الى 40 ساعت تعداد  ــرض كلنى ها قرار داده و بع ــه كنه) را در مع ب

شفيره هاي درپوش برداري شده را اندازه گيري مي نمايند. در شكل 3 يك 

ــان آلوده به كنه را به دو قسمت تقسيم كرده و هر قسمت در اختيار يك  ش

ــوران VSH بيش از ٪90  ــه مدت 24 ساعت قرار گرفته است. زنب كلني ب

ــه نيازمند ارزيابى تعدادكنه هاى  ــل 2- اندازه گيرى نابارورى كن شك

ــا شفيره هاى 5-3 روزه  ــا مى باشد. انجام اين كار ب ــادر و نوزادان آنه م

آسان است كه در اين شكل شفيره 5 روزه نشان داده شده است. در اين 

ــه از رشد و نمو زنبور، معموال كنه ماده 5-4 اوالد توليد مي نمايد  مرحل

كه از بين آنها معموال مسن ترين كنه هاي دختر به همراه تنها كنه بالغ 

نر به حد بلوغ رسيده و جفتگيري مي نمايند (هريس و دانكا، 2010).

شـكل 1- اندازه گيري تغييرات سلولهاي نوزادان به روشـهاي 

مختلف. براى مثال درصد شـفيره درپوش بردارى شـده در يك 

دوره زمانـى مشخـص را مى توان بـه عنوان معيـار اصالح براى 

مقاومـت به كنه بكـار برد. شـفيره درپوش بردارى شـده بدون 

استفـاده از ميكروسكـوپ قابل مشاهده است؛ امـا اندازه گيرى 

درصد شفيره هاى درپوش بردارى شده هميشه دليل انجام رفتار 

VSH نيست. اندازه گيرى درصد كنه هاى نابارور (آنهايى كه قادر 

به توليد مثل نيستند) شاخص خوبي براي سنجش ميزان مقاومت 

به واروآ مي باشد ولي اين اندازه گيري با چشم غير مسلح دشوار 

است ( هريس و دانكا، 2010).  36
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شفيره ها را درپوش بردارى كردند؛ در حاليكه زنبوران شاهد فقط 15درصد 

از شفيره ها را درپوش بردارى كردند. با بررسي شفيره هاي درپوش برداري 

شده در هر دو كلني معلوم شد كه هردو كلني به ميزان 80-65 درصد آلوده 

به كنه بوده اند. در اين آزمايش بسيارى از شفيره هاى درپوش بردارى شده 

ــرداري شفيره ها،  ــي دهد كه به دنبال درپوش ب ــده شدند كه نشان م جوي

زنبوران شروع به خارج سازي آنها نيز مي نمايند. بنابراين پرورش دهندگان 

ــزان درپوش برداري  ــم استفاده كرده و مي ــى توانند از اين مكانيس ملكه م

سلول هاي آلوده به كنه را به عنوان شاخصي براي اندازه گيري اين صفت به 

منظور اصالح نژاد كلني هاي خود در نظر بگيرند(هريس و دانكا، 2010). 

3-سنجش تفاوت ميزان آلودگى به كنه در سلول هاى شـفيرگى 

VSH قبل و بعد از قرار گرفتن در كلنى هاى

در اين روش با بررسي تعداد حدود 200 سلول پيش شفيره از يك شان 

ــد آلودگي به كنه در  ــدوي ديگري باشد) درص ــوده (كه بهتر است از كن آل

ــرده و سپس آن را به مدت يك هفته در اختيار كلني  ــدازه گيري ك آن را ان

ــل قرار مي دهيم. بعد از يك هفته دوباره درصد آلودگي به كنه در  زنبورعس

اين شان با همان روش اندازه گيري مي شود. در عرض اين يك هفته پيش 

شفيره ها به تدريج بالغ شده و مراحل مختلف شفيرگي را سپري مي كنند. 

ــه طورى كه هر كنه تعدادي  ــن مدت كنه نيز توليد مثل مي نمايد؛ ب در اي

تخم مى گذارد و تخم ها تفريخ شده و تبديل به نوزاد كنه (پوره1) شده و اين 

ــي نمايند. منتهي زنبوران VSH با  ــوزادان در طول مدت آزمايش رشد م ن

مكانيسم هاي خاص خود كه در باال بحث شد درصد آلودگي را در اين شان 

1.  Nymph

آلوده كاهش مي دهند. زمان يك هفته اي به اين دليل مناسب است كه هم 

ــه زنبوران براي شناسايي سلولهاي الوده داده مي شود و هم  فرصت كافي ب

ــاي شفيره اي به حد بلوغ نرسيده و  ــه در اين مدت هيچكدام از سلوله اينك

امكان بررسي آلودگي آن ها وجود خواهد داشت (ويال و همكاران، 2009).

ــروع و پايان يك آزمايش در دو  ــل 4 آلودگى نوزاد دربسته در ش در شك

ــه گرديده است. اگر  ــي و غيربهداشتي برآورد و مقايس ــروه كلني بهداشت گ

ميزان آلودگي در حد بسيار پاييني بود به عبارتي در بررسي شفيره ها هيچ 

كنه اى ديده نشود ميزان آلودگي اوليه و ثانويه در هر دو گروه كلني يكسان 

ــه واروآ باشد درصد  ــي داراي صفت بهداشتي مقاوم ب ــد بود. اگر كلن خواه

ــت. به اين ترتيب با اين  ــي به ميزان زيادي كاهش خواهد ياف ــي نهاي آلودگ

ــاي VSH را انتخاب و كلني هايي به دست  ــدازه گيري مي توان كلني ه ان

آورد كه مقاوم به كنه مي باشند(هريس و دانكا، 2010). 

VSH اصالح نژاد زنبوران عسل براي بهبود

ــن صفت در آمريكاي شمالي آغاز شده  ــه هاي اصالح نژادي براي اي برنام

ــاه زنبورعسل مركز تحقيقات وزارت كشاورزي اياالت متحده 2 از  و آزمايشگ

 ،VSH پيشگامان در اين زمينه بوده است. البته قبل از مطرح شدن صفت

ــز بر روي صفات  ــه كنه واروآ با تمرك ــژاد براي مقاومت ب ــا اصالح ن در دني

ــار نظافت گري، ناباروري كنه، كاهش  ــري از جمله رفتار بهداشتي، رفت ديگ

ــا تقويت اين صفات در  ــره پيگيري مي شد و ب ــول دوران شفيرگي و غي ط

ــت هايي نيز حاصل شده  ــاي زنبورعسل نقاط مختلف جهان موفقي كلني ه

2.  USDA-ARS Baton Rouge Bee Lab

شكل 3- مقايسه ميزان درپوش برداري شفيره هاي آلوده به كنه در زنبوران VSH و شاهد در مدت 24 ساعت. شفيره هاى درپوش 

بردارى شده بصورت نقطه هاى سفيد در اين شكل ديده مى شود (هريس و دانكا، 2010) 
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ــه بايد به صفات  ــه اين نتيجه رسيدند ك ــا به تدريج دانشمندان ب ــت. ام اس

ــي از راهكارهاي موثر اما پر هزينه  ــم مقاومت به كنه توجه شود. يك مستقي

اين است كه تعدادي از كلني ها را بدون مبارزه با كنه واروآ به حال خود رها 

كرده و در نهايت تعداد اندكي كه زنده مي مانند را به عنوان مقاوم به كنه در 

ــاي پرورش ملكه استفاده نمود. اما همانطور كه اشاره شد اين روش  برنامه ه

پر هزينه بوده و منجر به تلف شدن تعداد زيادي كلني زنبورعسل مي گردد. 

ــوران عسل استفاده از روش هاي موثر و كم  ــا گسترش خسارت كنه به زنب ب

ــد جمعيت كنه  ــي از آنها صفت رش ــرار گرفت كه يك ــر مد نظر ق ــه ت هزين

(MPG1) در كلني هاي زنبورعسل بود. از سال 1996 تا 2001 اين صفت 

ــد جمعيت كنه در كلني هاي  ــورد توجه قرار گرفت. با كنترل رش بيشتر م

زنبورعسل به مدت ده هفته، آن دسته از كلني هايي كه رشد جمعيت كنه 

ــل بعد از اين كلني استفاده  ــري دارند انتخاب شده و براي تشكيل نس كمت

ــود. ميزان توانايي يك كلني براي به تعويق انداختن MPG به عنوان  مي ش

ــر گرفته مي شود. بررسي ها نشان داد كه  ــار مقاومت آن به واروآ در نظ معي

 MPG ــط ناباروري كنه با ــن مكانيسم هاي مقاومت شناخته شده، فق از بي

ــري باال مي باشد و  ــاروري كنه صفت داراي وراثت پذي ــي دارد. ناب همبستگ

ــي  كه اين صفت را به خوبي نشان مي دهند داراي مقاومت بااليي  كلني هاي

ــد. زنبوران بالغ كلني ها تاثير زيادي در نابارور كردن  نسبت به كنه مي باشن

ــد نام اين صفت به توقف توليد مثل  ــه واروآ دارند و از سال 2001 به بع كن

كنه (SMR)2 تغيير داده شد. با انتخاب الين هاي SMR، افزايش ناباروري 

ــه سرعت بيشتري گرفت. البته هنوز هم عقيده بر اين است كه عالوه بر  كن

ــز در افزايش ناباروري كنه ها  ــوران بالغ كلني ها، الروهاي زنبورعسل ني زنب

ــه را در بر  ــر در ايجاد ناباروري كن ــام عوامل موث ــد و SMR تم ــر دارن تاثي

مي گيرد (ريندرر و همكاران، 2010). 

1 . Mite Population Growth

2 . Suppression of Mite Reproduction

ــر زنبوران بالغ در كاهش ناباروري كنه بيشتر  ــت به دليل اينكه اث در نهاي

بود، اين صفت تحت عنوان زنبوران بهداشتي مقاوم به واروآ (VSH) خوانده 

شد. زنبوران عسلي كه براي اين صفت انتخاب مي شوند، از نظر مقاومت به 

ــد. قسمت عمده ي برنامه هاي اصالح  ــه واروآ در سطح مطلوبي قرار دارن كن

نژادي شامل شناسايي و بهبود اين صفت در زنبوران عسلي است كه قادرند 

ــود محدود نمايند. هدف اصلي اين  ــد جمعيت واروآ را در كلني هاي خ رش

برنامه ها اين است كه با انتخاب شديد براي صفات مختلف مقاومت به كنه، 

ــه گري اين صفات را به  ــري روش هاي اصالح انتخابي و يا آميخت با بكارگي

ــاي تجاري منتقل نمايد تا قابليت مقاومت به واروآ در  زنبوران زنبورستان ه

آنها افزايش يابد(ريندرر و همكاران، 2010) . 

عملكرد زنبوران VSH در شرايط زنبورداري تجاري

بروز VSH زماني حداكثر است كه زنبوران VSH بطور خالص نگهداري 

شوند؛ ولي در اوايل برنامه اصالح نژادي مشاهده شد كه تعدادي از كلني هاي 

ــل از جفتگيري زنبوران VSH با زنبوران  VSH قادر به پرورش الرو  حاص

ــوم شد كه اين  ــا بررسي هاي انجام شده معل ــدار كافي نمي باشند. ب ــه مق ب

ــاي جنسي ناشي از همخوني نيست؛ زيرا در  ــل مربوط به تشابه آلل ه مشك

اوايل تخم ريزي اين ملكه ها ميزان زنده ماني الروها باال(بيش از 85 درصد) 

ــرورش الرو به چشم  ــزي كم بودن ميزان پ ــد از چند ماه تخم ري ــود و بع ب

مي خورد (ريندرر و همكاران، 2010). 

ــا تمام الين هاي VSH اين  ــت كاهش پرورش الرو مشخص نبود؛ ام عل

ــه ملكه ها يا الروهاي نسل  ــل را نداشتند و خوشبختانه اين مشكل ب مشك

ــد منتقل نمي شد به طوري كه مي توان آن را بطور جداگانه از الين هاي  بع

ــت به كنه را نيز حفظ  ــالح انتخابي نموده و در عين حال مقاوم VSH اص

ــال آزمايش مشخص شد كه هيچكدام از  ــود. براي مثال، در طول سه س نم

ملكه هاي VSH  خالص و يا هيبريد مشكل كم بودن پرورش الرو را ندارند. 

ــا زماني كه مشكل بطور كامل برطرف نشده  ــن پيشنهاد شده كه ت باوجوداي

است، بهتر است عرضه تجاري زنبوران VSH به صورت هيبريد انجام شود 

(به نقل از ريندرر و همكاران، 2010).

زنبوران VSH هيبريد مقاومت به واروآي قابل توجهي داشته و در دوران 

نگهداري بصورت الين هاي آزمايشي، توليد الرو خوبي داشته و اندازه كلني 

ــوران VSH هيبريد به اندازه دو برابر  ــي داشتند. جمعيت كنه در زنب بزرگ

ــاي شاهد(كلني هاي خالص) بود ولي در عوض جمعيت زنبوران بالغ  كلني ه

و تعداد الرو بيشتري نسبت به آنها داشتند. در طول يك سال مطالعه ميزان 

آلودگي به كنه ي كلني هاي VSH هيبريد به ندرت به سطح آستانه زيان 

ــوز هم تعدادي از آنها كاهش در پرورش الرو را  ــادي مي رسيد؛ اما هن اقتص

نشان مي دادند(ريندرر و همكاران، 2010). 

ــوران عسل روسيه  ــد VSH با زنب ــاي خالص يا هيبري ــرد كلني ه عملك

ــك گروهي از كلني هاي شاهد در تعدادي از زنبورستان هاي  (RHB)3 و با ي

3 . The Russian Honey Bee

ــل 4  – تغييرات آلودگى به واروآ در شفيره بعد از اينكه شانها در  شك

ــرض دو گروه زنبور VSH و شاهد به مدت يك هفته قرار گرفت. در  مع

ــن آزمايش ميزان كاهش آلودگي به كنه در زنبوران VSH 55٪ و در  اي

زنبوران شاهد فقط 6٪  بود(هريس و دانكا، 2010)
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تجاري در آالباما در يك دوره سه ساله مقايسه شد. در كل زمان مطالعه فقط 

12٪ از كلني هاي VSH به سطح آستانه زيان اقتصادي رسيدند، در حاليكه 

ــه در 24٪ از RHB و 40٪ از شاهدها به  ــن دوره درصد آلودگي به كن در اي

ــان اقتصادي براي زنبوران مقاوم هنوز  آستانه رسيدند؛ هرچند كه آستانه زي

ــن نشده و ممكن است با زنبوران معمولي متفاوت باشد. هر سه گروه از  تعيي

ــر اندازه كلني، توليد عسل و قدرت زنده ماني ملكه يكسان بودند. استفاده  نظ

ــه شود بدون  ــث مقاومت زياد به كن ــل VSH مي تواند باع ــوران عس از زنب

ــرود. گزارشات به دست آمده  ــات مطلوب زنبورداري از بين ب اينكه خصوصي

ــورداران حاكي از خوب بودن كيفيت زنبورداري با هر سه گروه و حتي  از زنب

كلني هاي VSH خالص مي باشد(ريندرر و همكاران، 2010). 

انتقال ژرم پالسم VSH  به صنعت زنبورداري

ــراً ژرم پالسم حاوي VSH، توسط شركت زنبورداري گلن1 به صنعت  اخي

ــه هاي اصالح انتخابي شده ي واجد صفت  ــورداري عرضه شده است. ملك زنب

ــي از ملكه هاي  ــه توزيع شد تا دختران ــد كنندگان ملك ــن تولي VSH در بي

ــده تالقي دهند. با اين  ــرده و آنها را با نرهاي انتخاب نش ــر2 توليد ك اصالح گ

ــه دست آمد كه يك رگه آن VSH و رگه ديگر  ــاي هيبريدي ب روش كلني ه

آن زنبوران معمولي تجاري بود و هيبريدهاي به دست آمده از اين طريق هم 

مقاومت به واروآي قابل توجهي داشتند و هم اينكه ميزان پرورش الرو و ساير 

خصوصيات مطلوب زنبورداري را نيز حفظ نمودند. طي چند سال گذشته در 

ــاالت متحده، ملكه هاي اصالح گر به 80-50 توليد كننده ي ملكه فروخته  اي

ــد كنندگان ملكه نيز ملكه هاي هيبريد  ــده و حتي 15-12 نفر از اين تولي ش

VSH را به زنبورداران معمولي فروخته اند(ريندرر و همكاران، 2010).  

ــر روي مقاومت به واروآ متمركز  ــالح انتخابي زنبوران VSH بيشتر ب اص

ــم در مورد انتخاب براي مقاومت به ساير كنه ها از  ــوده است و كارهايي ه ب

جمله كنه تراشه اي در حال انجام است. \

VSH كاربرد روش هاي مولكولي در صفت
دستيابي به توالي ژنوم زنبورعسل امكان مطالعه تمامي ژن هاي زنبورعسل 

ــه آيا مي توان در اصالح نژاد براي  ــم نموده است. سوال اين است ك را فراه

VSH و يا هر مكانيسم مقاومت ديگري از روشهاى ژنتيك مولكولي كمك 

گرفت؟ اگر اين امكان وجود داشته باشد كه ژن هاي كنترل كننده ي صفات 

ــي مستقيم DNA ي زنبوران،  ــت شناسايي شوند، مي توان با بررس مقاوم

.(MAS3 انتخاب به كمك ماركر يا) آلل هاي مطلوب را انتخاب نمود

ــل تعيين جايگاه صفات كمى(QTL) براي شناسايي ژنهايي  در زنبورعس

ــري، واكنش به  ــي، چراگري و دفاعي، سن چراگ ــه بر رفتارهاي نيش زن ك

ــول، تخمگذاري كارگر و حتي توان يادگيري بكار رفته است.  سوكروز و اتان

ــر توالي قطعات DNAي بكار رفته به عنوان ماركر شناخته شود، امكان  اگ

1.  Glenn

2 . Beeder

3 . Marker Assisted Selection

ــود دارد. براي جمع آوري  ــاي كانديداي صفت مورد نظر وج ــي ژنه شناساي

ــرده و نيش زني مناطق QTL حاوي حدود 40 ژن مي باشد. در خصوص  گ

 QTL 7 ــي گذارند، در يك مطالعه ــي كه بر مقاومت به واروآ تاثير م صفات

ــا توالي ماركرها  ــى عمومي شناسايي شده ام ــي موثر بر رفتار بهداشت فرض

هنوز ناشناخته مانده و از اين رو امكان تطبيق نقشه ژنتيكي با توالي ژنومي 

ــدارد( تسورودا و  ــورد نظر وجود ن ــاي كانديداى صفت م ــى ژن ه و شناساي

همكاران، 2012 و سوليگناس و همكاران، 2004).

ــراي شناسايي ژن هاي كنترل كننده ى VSH و نقشه يابي جايگاه هاي  ب

صفت كمي مطالعه اي توسط تسورودا و همكاران (2012) انجام شده است. 

 (3,21 = LOD) 9 ــده روي كروموزوم شماره ــن محققان يك QTL عم اي

ــك QTL احتمالي روي كروموزوم 1 (LOD = 1,95) و همچنين ژني  و ي

ــده دوپامين بر روي  ــك گيرن ــام No Receptor Potential A‘ ، و ي بن

ــات بر روى مگس سركه  ــاره ى 9 شناسايي نمودند. آزمايش كروموزوم شم

ــى از آن است كه NRPA در بويايي و بينايي آن نقش دارد. نتيجه ى  حاك

يك مطالعه نيز نشان داده كه دوپامين در يادگيري بوهاي آزار دهنده براي 

ــاده از اين مكانيسم  ــش دارد و احتمال دارد زنبوران با استف ــل نق زنبورعس

كنه هاي داخل سلولهاي شفيره را شناسايي مي نمايند.

ــه براي شناسايي ژنهاي مقاومت به كنه از ريز آرايه ها4 استفاده  در فرانس

ــى ژنهاي كانديداى صفات مورد نظر، براي  ــده است. ريز آرايه ها، با معرف ش

تشخيص الگوهاي بيان ژن هاي تاثير گذار بر صفات رفتاري و فيزيولوژيكي 

ــر مقاومت به واروآ را  ــار سودمند هستند اما بطور محض ژنهاي موثر ب بسي

شناسايي نمي كنند. اين امكان وجود دارد كه ژن يا ژنهاي مسئول مقاومت 

ــه ممكن است بيان ساير ژنها  ــن آنها موجود نباشد؛ زيرا يك ريز آراي در بي

ــور متفاوتي بيان شده و يا در  ــرل كند يا در زمانهاي مختلف بط ــز كنت را ني

ــورد ريزآرايه ها اثرات پس  ــي بيان شود. مشكل ديگر در م ــك بافت خاص ي

ــه ژنتيكي بر بيان ژن است؛ به دليل اينكه ايجاد الين هاي همخون در  زمين

ــاوم و حساس) ايجاد شده  ــل دشوار بوده و الين هاى مخالف (مق زنبورعس

ــر صفات نيز تفاوتهاي ژنتيكي زيادى داشته باشند.  ممكن است از نظر ساي

ــي ژنهاي دخيل در  ــاوت بيان ژن بيشتر در شناساي ــات مربوط به تف مطالع

ــي سودمندتر است. اين فرآيندهاى فيزيولوژيكى در  فرآيندهاي فيزيولوژيك

هنگام آلودگي به كنه واروآ نيز وجود دارند( كفوس و همكاران، 2004).

ــات مولكولي در زمينه صفات  ــت كلي باور دانشمنداني كه مطالع در حال

ــى دهند بر اين است كه اطالعات مولكولى كه  ــت به بيماريها انجام م مقاوم

تاكنون به دست آمده است هنوز به آن اندازه زياد و روشن نيست كه بتوان 

ــه واروآ صرفاً بر آنها تكيه كرد؛ بلكه استفاده  ــاب كلني هاي مقاوم ب در انتخ

ــژادي بايد مدنظر قرار  ــوان قسمتي از برنامه هاي اصالح ن ــه عن از MAS ب

گيرد. با ادامه كاهش هزينه تعيين ژنوتيپ و انجام بررسي هاي دقيق تر در 

مورد شناسايي ژنها و QTL ها، اين امكان وجود خواهد داشت كه بتوان از 

MAS به عنوان ابزار مفيدي براي گردآوري چندين صفت مقاومتي در يك 

توده زنبورعسل استفاده نمود.

4 . Microarrays
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نتيجه گيرى 
ــژاد كارنيكا  ــراي VSH در زنبوران عسل ن ــاي اصالح نژادي ب ــه ه برنام

ــا شروع شده و نتايج اوليه رضايت بخش و سريع بوده است. محققاني  آمريك

ــوران عسل ايتاليايي نيز  ــور تمايل دارند كه اين صفت را در زنب ــن كش از اي

ــود دارند كه نگهداري زنبوران ايتاليايي را  ــود دهند زيرا زنبورداراني وج بهب

ــي دهند. ساير نژادهاي مورد استفاده در نقاط  به زنبوران كارنيكا ترجيح م

ــه نياز به بررسي  ــت داراي اين صفت باشند ك ــا نيز ممكن اس ــف دني مختل

ــالح انتخابي در  ــي هاي گسترده و اص ــورت انجام بررس ــود دارد. در ص وج

ــري در اين زمينه دست  ــي توان به نتايج مطمئن ت ــاط مختلف جهان م نق

ــه مكانيسم هاي مقاومت به كنه  ــت. نتايج تعدادي از مطالعات در زمين ياف

ــاري از كلني هاي  ــي از وجود اين مكانيسم ها در بسي ــران حاك واروآ در اي

 VSH ــه اي در خصوص صفت ــل كشور مي باشد. تاكنون مطالع زنبورعس

ــا آنچه كه حائز اهميت است اين است كه  ــران صورت نگرفته است. ام در اي

توده زنبورعسل موجود در كشور داراي تنوع كافي از نظر بسياري از صفات 

ــدي و مقاومت به بيماريها مي باشد. بنابراين ماده خام خوبي در اختيار  تولي

محققان و مراكز اصالح نژاد ملكه كشور قرار دارد.

از سوي ديگر عليرغم اينكه وجود صفت VSH در زنبوران عسل مي تواند 

ــد جمعيت كنه را محدود نمايد، شايد اتكاء بر اين يك مكانيسم عاقالنه  رش

نباشد. بهتر است كه مقاومت به واروآ را با بهبود مكانيسمهاي متعدد افزايش 

داد. همانطور كه اين كار در اياالت متحده در حال انجام است. بطور مثال در 

اين كشور مواد شيميايي محرك براي خارج سازي شفيره هاي آلوده به كنه 

در دست بررسي مي باشد. همچنين مطالعات در مورد شناسايي ماركرهاي 

ــي مرتبط با صفت VSH و امكان استفاده از آنها در اصالح انتخابي  مولكول

ــده در دست انجام است. به نظر مي رسد تا مادامي كه زنبوران كامًال  در آين

ــواره به عنوان قسمتي از  ــه كنه توليد نشود، صفت VSH بايد هم مقاوم ب

مديريت تلفيقي مبارزه با كنه در كلني هاي زنبورعسل مد نظر قرار گيرد.
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