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 چكيده

 یهاا  ملكه با سهیمقا در رانیا زنبورعسل نژاد اصالح طرح در زدهميس لنس ةشد اصالح یها ملكه عملكرد بررسي منظور به تحقيق این

 در و يطراحا  تليكار  طيا   براساس يخاص یها هپرسشنام ها ملكه يابیارز یبرا. شد انجام يخصوص بخش یها زنبورستان در شاهد

 یها يکلن يابیارز. کنند يابیارز شاهد یها هملك کنار در را طرح سوم یةال یها ملكه تا گرفت قرار مختل  های استان زنبورداران ارياخت

 يخصوص بخش یها زنبورستان در دهي و بچه گذراني زمستان و يدفاع رفتار نظر از شاهد یها ملكه با آن ةسیمقا و سوم یةال در طرح

 شااهد  یها يکلن از یرداامعن طور هب طرح از حاصل ةشد اصالح یها يکلن که یطور به بود طرح از حاصل یها ملكه یبرتر ةدهند نشان

 بخاش  یهاا  نزنبورساتا  در نيباال   تيا جمع و عسال  ديا تول نظر از شاهد و شده اصالح یها يکلنتفاوتي بين  .(>p 50/5) بودند برتر

هاای منااطق مختلا      های اصالح شده و شاهد در زنبورستان دست آمده از این تحقيق و مقایسة ملكه نتایج به .مشاهده نشد يخصوص

ها در باال بردن عملكارد   دهد که اصالح نژاد زنبور عسل ایراني در بهبود صفات هدف مؤثر بوده و استفاده از این ملكه يکشور نشان م

 و گاذراني  زمساتان  دفااعي،  رفتار دهي، هبچ صفات مطلوب پيشرفتو  آمده دست به جینتا به توجه با زنبورداری کشور ضرورت دارد.

 تر عیسر شرفتيپ برای شده اصالح یها هملك یها یبرتر حفظ ضمن دیبا ادامه در ق،يتحق نیا در تيجمع و عسل توليد ينسب شرفتيپ

 شود تالش طرح نخست یةال در برتر یها يکلن انتخاب شاخص در صفات نیا بیضر شیافزا با نيبال  تيجمع و عسل ديتول صفات

 شود. جادیا پرورش منطقه يآت يمياقل طیشرا به مقاوم یها يکلن ی،نژاد اصالح نینو یها شرو از استفاده با و

 .يرانیا ةشد اصالح یها ملكه ،يگذران نزمستا ،يدفاع رفتار عسل، ديتول ،يده بچه ها: واژه كلید
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 مقدمه

 کناار  در ایاران  زنباورداری  صانعت  مشكالت مهمترین از

 عادم  زنبورعسال،  هاای  کلني مدیریت به مربوط مشكالت

 و شاهدخيز  منااطق  هاای  یدتوانمنا  از بهيناه  بارداری  هبهر

 تولياد  محصاوالت  بازاریاابي  مشكالت و کشور خيز هگرد

 پر شده، اصالح های هملك به زنبوداران دسترسي عدم شده،

 یهاا  يوابسات   باه  توجاه  باا  .هستند اقتصادی و محصول

 خصوصايات  زين و خود اطراف طيمح به زنبورعسل دیشد

ین حشره در مناطقي که ا ،زنبورعسل بيولوژیكي و رفتاری

، کارده ها سال پيش در آنجا زندگي  نبومي بوده و از ميليو

اصالح نژادی استفاده از تاوده یاا ناژاد     برنامة ترین مناسب

بااومي همااان منطقااه و تااالش باارای بهبااود خصوصاايات 

لذا با توجه باه اینكاه    .]0[استتوليدی و رفتاری آن توده 

عاي  هاای طبي  هایران یكي از مناطقي است که جزء زیسات ا 

پراکنش طبيعي ایان   ةزنبورعسل محسوب شده و در منطق

هاا ساال قبال در     نحشره قرار گرفته و زنبورعسل از ميليو

تاا باا    شاد ، طرحي پيشنهاد ]0[ زیسته است مياین منطقه 

بهبااود خصوصاايات تولياادی و رفتاااری زنبورعساال نااژاد 

اصاالح ایان    منظاور  باه موجاود در منطقاه،    ةایراني و تود

داشااته شااود. بااا توجااه بااه مطالعااات   حشااره قاادمي بر

مرفولوژیكي و بيوشايميایي انجاام شاده روی زنبورعسال     

و نتااایج حاصاال از  1730-1731هااای  ایرانااي طااي سااال

حفظ و بقای ایان ناژاد    ةهای مذکور که نشان دهند يبررس

-غارب   ،در ایران و وجود سه جمعيت متماایز در شامال  

 مرحله تيننخس در ،بود کشور یمرکز ةمنطق و غرب شمال

 ةمنطق ایران، زنبورعسل نژاد اصالح طرح در که شد تالش

 در و گياارد قاارار طاارح پوشااش تحاات کشااور مرکاازی

 عملياات  قازوین  و اصافهان  مرکازی،  تهاران،  هاای  ناستا

 .]0و  4[ شد آغاز طرح این اجرایي

های اصالح نژادی در کشورهای مختل  دنيا بار   طرح

عناوان   شده است، به روی زنبوران بومي همان منطقه انجام

 عملكارد  4514 ساال  در ای در اتياوپي  مثال طاي مطالعاه  

( Apis mellifera scutellata) عساال زنبااور یهااا يکلناا

 یدارا نژاد نیا که داد نشان يبررس نیا جینتا  .شد يابیارز

 در يدهاا بچااه بااه لیااتما و اساات مطلااوب يدفاااع رفتااار

 طاول  در نيان يا م طور به و بود نیيپا زنبوراین  یها يکلن

 ميازان  و. شاد  مشااهده  ملكه سلول دو فقط پرورش فصل

از لحاا   کيلوگرم از هار کلناي باود و     15برداشت عسل 

های مورد مطالعه مشااهده   لهيچ تفاوتي بين ساتوليد عسل 

هاای زنباور عسال     طور کلي نتایج نشان داد که کلني نشد. به

scutellata  وب در حد خا  دهي بچهاز لحا  رفتار آرامش و

. ]6[برای بهبود توليد عسل باید تالش بيشتری شاود  بوده و 

 اصاالح  طرح انجام از بعد لهستان در یا همطالع يط انمحقق

 بااه شااده اصااالح هااای هملكاا معرفااي بااا ساااله، 10 نااژادی

 متوساط  کاه  دنديرسا  جهينت نیا به پامرانيا، منطقه های يکلن

 نتاایج . ]10[ اسات  یافتاه  بهبود  منطقه های يکلن عسل توليد

 و کااارنيوالن نژادهااای روی بلندماادت تحقيقااات مشااابه

 هاای  نالی تالقي از محصول پر هيبریدهای توليد و ایتاليایي

 اصاالح  کارهاای  باه  نيااز  مؤید نيز مذکور نژادهای متفاوت

 باا  انمحققا . است توليدعسل افزایش برای بلندمدت نژادی

 يانگاذر  نزمساتا  و يتهااجم  رفتار دهي، هبچ صفات ةسیمقا

 لهساتان  در زنبورعسال  بومي ةتود با شده اصالح های هملك

 باه  نسابت  شاده  اصاالح  یها هملك که دنديرس جهينت نیا به

 .]17[ هستند یبرتر یدارا يبوم یها هتود

 شده اصالح یها ملكه با يبوم شاهد یها ملكه ةسیمقا

 نظر از که داد نشان والنيکارن نژاد و هشتم نسل در يرانیا

 و کاارنيوالن  نژاد های يکلن عسل، ديتول و يده هبچ صفت

 از برتر گروهي در تر بمطلو شرایطي با ایراني ةشد اصالح

 ق،يا تحق نیا ا در. رديا گ ماي قرار يباوم  شااهد  هاای  يکلنا 

 یبرتر رغم يعل ،يدفاع رفتار لحا  از والنيکارن یها ملكه

 دارامعنا  تفااوت  يرانا یا شاده  اصالح یها ملكه با ، یظاهر

 نظار  از يولا  گرفتناد  قارار  گاروه  کی در و هنداشت یآمار
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 یهاا  ملكاه  از تر یينپا و زیمتما يگروه در يگذران نزمستا

 ی،ا همطالع در. ]7 [گرفتند قرار يرانیا ةشد اصالح و شاهد

 هاای  لنسا  در يرانا یا ةشاد  اصاالح  عسل زنبور یها ملكه

 نشان جینتا شدند. سهیمقا شاهد های هملك با هفتم و ششم

 قابال  پيشارفت  از عسال  ديا تول و يدها  بچه صفت که داد

 ساه، یمقا ساال  دو هار  در و اسات  باوده  برخوردار قبولي

 . ]4 [بودند شاهد یها ملكه از برتر شده اصالح یها ملكه

 از یرفتاار  و یديتول صفات يابیارز حاضر قيتحق در

 نیقزو و اصفهان ،یمرکز تهران، یها استان در 1733 سال

 اصاالح  طارح  قالب در برتر یها يکلن انتخاب و شد آغاز

 اداماه  1734 ساال  در زدهميسا  نسال  تاا  عسل زنبور نژاد

 مختلا   يزماان  مقااطع  در و مادت  نیا ا طاول  در. افتی

 در شاااهد یهااا ملكااه بااا طاارح از حاصاال یهااا ملكااه

 حاصال  جینتا از و سهیمقا يخصوص بخش یها نزنبورستا

هادف از ایان   . اساتفاده شاد   طرح حيصح یريگ جهت در

 و زدهميسا  نسال  ةشاد  اصاالح  یها هملك ةسیقام ،قيتحق

 ،يدها  بچه صفات  لحا از 1734 سال در شاهد یها ملكه

 تيجمع ةانداز و يگذران نزمستا ،يدفاع رفتار عسل، ديتول

 .  بود
 

 تحقيق روش

 شده اصالح یها ملكه عملكرد بررسي هدف با تحقيق این

 یاة ال) رانیا زنبورعسل نژاد اصالح طرح در زدهميس نسل

 یهاا  زنبورساتان  در شااهد  یها ملكه با سهیمقا یبرا( ولا

 مازنادران،  زنجاان،  تهاران،  یها استان در يخصوص بخش

 ،یمرکاز  اساتان  البارز،  ن،یقازو  سامنان،  اصافهان،  فارس،

 شاارقي، آذربایجااان غربااي، آذربایجااان ،يشاامال خراسااان

 کاه  شاد  انجاام  اردبيال  و همدان رضوی، خراسان بوشهر،

 توساط  کاه  اسات  یيهاا  هملكا  شااهد  یها هملك از منظور

 داده پارورش  زنبوردار خود توسط ای شده هيته زنبوردارن

 جناوب  در ملكاه  پارورش  ةمنطقا  در نخسات . است شده

 در طارح  اول یاة ال از شاده  ديا تول یمادر ملكه 40 کشور

 قارار  دوم یاة ال در ملكه دهندگان پرورش از تن پنج ارياخت

 حاصال  یها ملكه و دهکر ريتكث را ها ملكه نیا تا ،شد داده

 عباارت  باه . دهناد  قارار  سوم یةال زنبورداران ارياخت در را

 یهاا  هملكا  طارح،  اول یاة ال ياصال  طارح  یها يکلن  رید

 پارورش  زنبورساتان  پانج  در آنهاا  از حاصال  شده اصالح

 کاه  يزنبورداران یها يکلن تینها در و طرح دوم هیال ملكه

 سوم هیال اند هردک افتیدر را دوم یةال شده ريتكث یها هملك

 امكاان  روش نیا ا باا  واقاع  در. دهناد  ماي  ليتشك را طرح

 در طارح  یهاا  ملكاه  از یشاتر يب تعاداد  ةسیمقا و يابیارز

 در و سااوم یااةال در يخصوصاا بخااش یهااا زنبورسااتان

 شااد فااراهم رانیااا مختلاا  یهااا اسااتان یهااا زنبورسااتان

   (.1شكل)

 
 رانیا یها زنبورستان سوم و دوم یةال در شده اصالح ملکه عیتوز و دیتول یچگونگ نمودار .1 شکل
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 اصاالح  یهاا  ملكاه  از حاصال  که سوم یةال یها ملكه

 در يخصوصا  بخاش  یهاا  زنبورستان در بود، يرانیا ةشد

 در هاا  ملكه يابیارز یبرا. ارزیابي شد شاهد یها ملكه کنار

 ارياااخت در و يطراحاا يخاصاا یهااا هشناساانام سااوم یااةال

 در را طارح  ساوم  یةال یها ملكه ات گرفت قرار زنبورداران

 مختل  یها استان یها زنبورستان در شاهد یها ملكه کنار

 مختلا   یهاا  اساتان  در همكاار  کارشناسان .کنند يابیارز

 .داشتند نظارت ها استان نیا در ها ملكه يابیارز بر کشور

 و یديتول اتيخصوص به مربوط پرسشنامه الئوس پنج

 آمار از بتوان نكهیا یبرا(. 1 جدول) بودند ها يکلن رفتاری

 کارد  اساتفاده  است يکمّ یها يژگیو خاص که کیپارامتر

 باه  کاه  شد داده قرار یا هنیگز پنج پاسخ پرسش، هر یبرا

 ها هپرسشنام ليتكم از پس. ]8[ليكرت معروف است  يط

 ،دو  يضاع  ،یاک  امتيااز   يضع يليخ ةنیگز به بيترت به

 تعلاق  پنج امتياز يالع ةنیگز به و چهار خوب ،سه متوسط

 اصاالح  و شاهد یها ملكه یبرا ها هنیگز انتخاب که گرفت

 آنهاا  عملكارد  باا  متناسب مختل  ایه نزنبورستا در شده

 آماده  دسات  به اعداد. گرفت مي صورت زنبورداران توسط

 ثبات  اکسل افزار منر در زنبورستان هر یها ملكه ارزیابي از

 یهاا  ملكه نيب اوتتف يبررس و ليتحل و هیتجز یبرا. شد

 t آزمون از زنبورداران شاهد یها ملكه و طرح شده اصالح

 t عادد . شاد  اساتفاده ( paired sample t test)جفت شده  

 در کاه  د،یآ مي دست به t= dm/sdm ةرابط از روش نیا در

 طرح به مربوط ةداد تفاضل نيان يم t، dm ةآمار عدد t: آن

 یهاا  هداد تفاضل اريمع یخطا sdm و يمردم زنبورستان و

 آزماون  نیا ا. هساتند  يمردم زنبورستان و طرح از حاصل

 یدارامعنا  تا شد انجام پرسشنامه االتئوس از کی هر یبرا

 یهاا  زنبورساتان  و طارح  یهاا  ملكه تفاوت در يژگیو هر

 در يبررسا  تحات  یهاا  ملكاه  تعاداد . شاود  احراز يمردم

 يبعضاا در. بااود متفاااوت سااوم هیااال یهااا زنبورسااتان

 شااهد  یهاا  ملكاه  کناار  در طارح  ةملكا  15 ها نرستازنبو

 تعاداد  ایا  ملكاه  45 ها زنبورستان يبعض در و ارزیابي شد

 .شد سهیمقا شاهد یها ملكه با طرح یها ملكه از شتريب

 

 سوم یةالهای  زنبورستان در عسل زنبورهای  یكلن یرفتار و یعملکرد اطالعات ثبت ةشناسنام. 1 جدول

 عالي خوب متوسط ضعي  ضعي  خيلي صفت

 گذراني زمستان
      سن هم شاهد ةملك

      طرح ةملك

 عسل توليد
      سن هم شاهد ةملك

      طرح ةملك

 دهي  هبچ وضعيت
      سن هم شاهد ةملك

      طرح ةملك

 دفاعي رفتار
      سن هم شاهد ةملك

      طرح ةملك

 

      سن هم شاهد ةملك تيجمع

      حطر ةملك 
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 بخااش یهااا زنبورسااتان در سااهیمقا و يابیااارز نیااا

 فاارس،  مازنادران،  زنجان، تهران، یها استان در يخصوص

 ،یمرکاااز اساااتان البااارز، ن،یقااازو سااامنان، اصااافهان،

 بوشاهر،  شرقي، آذربایجان غربي، آذربایجان ،يشمال خراسان

 یهاا  يکلنا  .شاد  انجاام  اردبيل و همدان رضوی، خراسان

 طارح  انجام طول در شده اصالح و شاهد یها ملكه یدارا

 طیشارا  لحاا   باه  و باوده  برخاوردار  كساان ی تیریمد از

 هاا  یماار يب و آفاات  تیریماد  و کاو   تیریمد, یا یهت ذ

 اصاالح  یهاا  هملكا  يابیا ارز مطالعه نیا در. بودند كسانی

 و شهرستان 40 ،استان 16 در شاهد یها هملك کنار در شده

 شاده  يابیا ارزهاای   ملكه دادتع و شد انجام زنبورستان 47

 هار  در ملكاه  415 تا پنج نيب و متفاوت زنبورستان هر در

 7555 از شيبا  ي،بررس نیا در مجموع در. بود زنبورستان

 ارزیابي شد. شده اصالح ملكه

 يدفاااع رفتااار عساال، ديا تول صاافات يبررساا نیا ا در

 تيا جمع و يگذران نزمستا ها، يکلن يده بچه رفتار ها، يکلن

 ارزیاابي و مقایساه شاد.    گاروه  دو یهاا  يکلن در زنبوران

 در گاروه  دو یهاا  يکلنا  در صفات نیا يابیارز يچ ون 

 طیشاارا بااه توجااه بااا يخصوصاا بخااش یهااا زنبورسااتان

 داشات  یيها تتفاو طرح زنبورستان يابیارز با زنبورداران

 در هاا  هشناسانام  باا  همراه صفات يابیارز دستورالعمل که

 یهاا  ملكه زنبورستان هر در .رفتگ قرار زنبورداران ارياخت

 ديا تول زانيا م با متناسب شاهد، یها ملكه و طرح سوم هیال

 يدها  بچاه  زانيا قاب، م یو آرامش رو يرفتار دفاع عسل،

 کردند. افتیتا پنج در کیاز  یازيشده و امت یبند هرتب

 ها يکلن يده هبچ ةدور طول در ،يده بچه زانيم يابیارز

 یدهایا بازد ةفاصال . شاد  مانجاا  نوبات  چهاار  سال هر در

 است ذکر به الزم. بود روز 15 از کمتر يده هبچ به مربوط

 و آب طیشارا  باا  متناساب  منطقه هر در يده هبچ زمان که

   .است متفاوت منطقه اهانيگ يگلده و یيهوا

 نظار  از شااهد  یهاا  يکلنا  و طرح از حاصل یها يکلن

 یهاا  اساتان  یهاا  زنبورستان در زين يگذران زمستان صفت

 یهاا  ملكه يابیارز یبرا زنبورداران. مقایسه شدند مختل 

 فصال  یابتادا  در و زیيپاا  در را هاا  يکلن تيجمع گروه دو

 هاا  يکلنا . کردناد  ثبات  ها يکلن شناسنامه در و يابیارز بعد

 یداریپا با متناسب و مقایسه شده زنبورستان هر در سپس

 یبتداا در ها يکلن تيجمع و يگذران نزمستا نظر از ها يکلن

 و شاده  یبناد  هرتبا  گاذراني  نزمستا از پس و جدید فصل

 جمعيات  ميازان  .کردناد  افات یدر پانج  تا کی نيب یازيامت

 ارزیاابي شاد.   نوبات  سه در طرح اجرای طي بالغ زنبوران

 هاای  هشاكوف  شادن  نمایاان  از پس ماه یک نخست نوبت

 مااه  شهریور در سوم نوبت و ماه تير در دوم نوبت ،بهاری

 هن ام در که بود ترتيب این به ارزیابي ةنحو .گرفت انجام

 شاده  پوشايده  باالغ  زنبور از آن طرف دو که قابي ،بازدید

 زنبوران که صورتي در و شده گرفته نظر در قاب یک ،بود

 جمعيت با متناسب ندداد مي پوشش را قاب از يبخش بالغ

 در باالغ  زنباوران  جمعيات  عنوان به قاب از کسری مذکور

مقایساه   زنبورستان هر در سپس ها يکلن .شد يم گرفته نظر

 یبناد  هرتبا  جدید فصل یابتدا در ها يکلن تيجمع و شده

 .کردند افتیدر پنج تا کی نيب یازيامت و شده

 

 بحث و نتايج

 در شااهد  و شده اصالح یها ملكه ةسیمقا از حاصل جینتا

 ساوم  یاة ال در و کشاور  مختل  یها استان و ها زنبورستان

 آمده است. 4جدول  در صفت هر کيتفك به طرح
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 شاهدهای  یكلن و یرانیا ةشد اصالحهای  یكلن نیب یبررس مورد صفات ةسیمقا. 2 جدول

 مجموع جمعيت زمستان ذراني توليد عسل رفتار دفاعي دهي  بچه نوع ملكه

 81/7±38/5 08/7±383/5 31/7±78/5 03/7±574/5 1/4±857/5 7/4±346/5 ملكة اصالح شده

 41/7±306/5 63/7±374/5 48/7±811/5 0/7±884/5 4/7±630/5 87/7±60/5 كة شاهدمل

هاای اصاالح شاده و     دهي در کلني ارزیابي ميزان بچه

 یهاا  ملكاه  هاا  زنبورساتان  از يبعض درشاهد نشان داد که 

 و هاا  زنبورساتان  شتريب در يول داشتند یبهتر طیشرا شاهد

 یاة ال در يحت دهش اصالح یها يکلن مختل  یها استان در

 شااهد  یهاا  يکلنا  از برتار  يدها  بچه صفت لحا  از سوم

 يفشاردگ  و محادود  یفضاا  رغام  يعلا  که یطور هب بودند

 يلیتماا  و نكارده  ديتول شاخون ،ها يکلن تيجمع و ها بقا

 شاده  اصاالح  یهاا  يکلنا  مجموع در . نداشتند يده بچه به

 برتار  شااهد  یهاا  يکلن از یدارامعن طور هب طرح از حاصل

 شاده  اصاالح  های هملك ةمقایس(. 4؛ شكلp<50/5) بودند

 دوم یاة ال در شاهد های هملك با هفتم و ششم های لنس در

 قباولي  قابال  پيشارفت  از يدها  بچاه  صافت  داد نشان زين

 یهاا  ملكاه  ةسا یمقا سال دو هر در و است بوده برخوردار

. ]4[بودناد  شااهد  یهاا  ملكاه  از برتار  طارح  ةشد اصالح

 زنباور  يباوم  یهاا  هتاود  باا  شده اصالح یها ملكه ةسیمقا

 شاده  اصالح های هملك برتری ةدهند ننشا لهستان در عسل

 .]17[ بود يده بچه صفت لحا  از

 یهاا  يکلن در يده بچه به لیتما انمحقق یا همطالع يط

 را يوپيا ات در يانتخااب  برناماه  يطا  scutellataعسل زنبور

 فصال  طاول  در کاه  یطاور   هبا  کردناد  گزارش نیيپا اريبس

 [ شد مشاهده نيان يم طور به ملكه سلول دو فقط پرورش

 یهاا  ملكاه  با يبوم شاهد یها ملكه ةسیمقا در نامحقق. ]6

 از کاه  گزارش کردند والنيکارن نژاد و يرانیا ةشد اصالح

 اصاالح  و کاارنيوالن  ناژاد  هاای  يکلن دهي، هبچ صفت نظر

 از برتار  گروهاي  در تار  بمطلاو  شارایطي  باا  ایراناي  ةشد

 جینتاا  مجماوع  در .]7[ رديگ مي قرار يبوم شاهد های ينکل

 ناه يزم نیا ا در شده انجام  رید قاتيتحق با حاضر قيتحق

 در يدها  بچه صفت شرفتيپ ةدهند نشان و دارد همخواني

 است. شده اصالح یها ملكه یبرتر و انتخاب اثر

 زنبورستان در دهي هبچ صفت کاهش ژنتيكي پيشرفت

 صفت این که دهد مي نشان طرح اجرای های لسا در طرح

 .اسااات برخاااوردار بااااالیي نسااابتاً پاااذیری توراثااا از

 ،06/5 رانیا ا در عسل زنبور يده بچه صفت یریپذ توراث

 و 3 ،1[ شاد  محاسبه 73/5 شیاتر در و 37/5 اسلووني در

 کاه  شاود  ماي  سابب  صافت  این باالی پذیری توراث. ]14

 هااای حطاار در صاافت بهبااود و ژنتيكااي پيشاارفت امكااان

 نتاایج  و بااشااد  ميساار  تاری  مکا  زماان  در نژادی حاصال

 شاده  اصالح های هملك برتری و حاضر پژوهش از حاصل

 است. مطلب این ةکنند تأیيد شاهد های هملك با مقایسه در
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 شاهد و شده اصالح های یكلن در یده بچه صفت ةمقایس. 2شکل 

 باا  آن ةسا یمقا و ساوم  یةال در طرح یها يکلن يابیارز

 یهاا  زنبورساتان  در عسال  ديا تول نظار  از شاهد یها ملكه

 ينساب  یبرتار  رغام  يعلا  کاه  داد نشاان  يخصوص بخش

 در شااهد  یهاا  ملكاه  باه  نسابت  طرح سوم یةال یها ملكه

 دو نيبا  یدارامعن تفاوت ،يخصوص بخش یها زنبورستان

 (.7)شكل  (p=703/5) ندارد وجود گروه

 صربسااتان در عساال ديااتول یریپااذ توراثاا بیضاار

 در ،43/5±74/5 هیساااور در ،43/5 شیاتااار در ،3633/5

. ]13 و 11، 15، 3، 3[ گاازارش شااد 76/5 و 16/5لیاابرز

 در عسال  ديا تول صافت  یریپذ توراث زانيم ادیز راتييت 

 ايا دن مختل  مناطق در عسل زنبور مختل  ینژادها یرو

 صافت  نیا ا بار  يطا يمح عوامل فراوان راتييت  توان مي را

 جااهينت در مااذکور صاافت در ريياات  نیبنااابرا داد، نساابت

و عالوه بر بهباود   ]4 [بوده تر يطوالن زمان ازمندين انتخاب

ژنتيكي باید بهباود شارایط محيطاي را نياز در ت ييار ایان       

رغام پيشارفت ژنتيكاي     يواقع عل در صفت در نظر گرفت.

های اصالح شده بارای رسايدن باه     هموجود و برتری ملك

ها  بانتخا ةسل نياز به ادامع سطوح باالتر و مطلوب توليد

 است.در طرح اصالح نژاد زنبورعسل 

 باا  آن ةسا یمقا و ساوم  یةال در طرح یها يکلن يابیارز

 یهاا  زنبورساتان  در يدفااع  رفتاار  نظر از شاهد یها ملكه

 حاصال  یها ملكه یبرتر ةدهند نشان زين يخصوص بخش

 تعااداد در سااهیمقا نیااا در(. 4شااكل ) اساات طاارح از

 كسااانی طیشاارا از گااروه دو هااا ننبورسااتاز از یمحاادود

 يول دادند نشان یبرتر شاهد یها ملكه ای بودند برخوردار

 برتار  طارح  از حاصال  یهاا  ملكاه  هاا  زنبورستان بيشتر در

 در زيا ن ساوم  یاة ال در طارح  از حاصال  یها ملكه و بودند

 گرفتناد  قارار  شااهد  یها ملكه از باالتر و جداگانه يگروه

(550/5p<( ) 7شكل.) 

 در عسال  زنباور  يدفااع  رفتاار  یریپاذ  توراث بیرض

  هیساااور در و 78/5 شیاتااار در ،703/5  صربساااتان

 از حاصال  جینتاا . ]13 و11 ،3[ شاد  گزارش 58/5±48/5

 ساوم  یاة ال یهاا  ملكاه  يدفااع  رفتار يابیارز و قيتحق نیا

 دارامعنا  یبرتار  از يحااک  زيا ن شااهد  یهاا  ملكاه  با طرح

 آن مهاام لیاادال زا کااه دارد طاارح از حاصاال یهااا ملكااه

 صافت  نیا ا يكيژنت شرفتيپ و صفت یباال یریپذ توراث

 از حاصال  یهاا  ملكه در يحت و شده اصالح یها ملكه در

 است. طرح سوم یةال در آنها
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 شاهد و شده اصالح یها یكلن عسل دیتول ةمقایس .3 شکل

 
 های اصالح شده و شاهد رفتار دفاعی در كلنی ةمقایس .4 شکل

 

 
 های اصالح شده و شاهد گذرانی در كلنی صفت زمستان ةمقایس .5 شکل
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 از طارح  و شااهد  یهاا  يکلنا  ةسا یمقا از حاصل جینتا

 از يبعضا  در کاه  داد نشاان  يگاذران  نزمساتا  صفت لحا 

 شاتر يب در يولا  داشته یبرتر شاهد یها يکلن ها زنبورستان

 برتار  طارح  از حاصل ةشد اصالح یها يکلن ها نزنبورستا

 طارح  از حاصال  ةشد اصالح یها يکلن مجموع در .بودند

 بودنااد برتاار شاااهد یهااا يکلناا از یدارامعناا طااور هباا

(544/5>p( ) 0شكل.) 

 زنباور  یهاا  يکلنا  يگاذران  نزمساتا  تياهم به توجه با

 [كاا یامر در شاده  گازارش  يزمستان یباال تلفات و عسل

 یهاا  حطار  در اسات  الزم ]14 [کاناادا  و] 18 [اروپاا  ،]16

 یبرا و شود توجه صفت نیا به عسل نبورز ینژاد اصالح

 صاانعت یداریااپا موجبااات تااا شااود تااالش آن بهبااود

 شود. فراهم یزنبوردار

 در نيباال   تيا جمع لحاا   از طرح یها يکلن يابیارز

 در شااهد  یهاا  يکلنا  تيا جمع باا  آن ةسیمقا و سوم یةال

 رغام  يعلا  کاه  داد نشاان  يخصوص بخش یها زنبورستان

 دو نیا ا نيبا  یدارامعنا  تفااوت  اما طرح یها ملكه یبرتر

 (.6شكل ) نداشت وجود گروه

 
 های اصالح شده ایرانی و شاهد مقایسه جمعیت كلنی .6 شکل

 

 و يکمّا  برتری رغم يعل زنبوران تيجمع و عسل توليد

های  با کلني دارامعن اختالف ،شده اصالح های يکلن ظاهری

 فاتصا  کمتار  پاذیری  توراث دليل به امر این. شاهد نداشت

 و عسل توليد در محيطي مختل  فاکتورهای تأثير و مذکور

 الزم زماان  صافات،  این مورد در که است زنبوران تيجمع

 بایاد  لاذا  .سازد مي تر يطوالن را مطلوب نتيجه حصول برای

 از جلاوگيری  منظاور  باه  الزم نظار  دقات  باا  طرح ةادام در

 کااهش  در مساتقيم  تاأثير  کاه  جنسي های آلل هموزی وتي

 انتخااب  نياز  و دارد هاا  يکلنا  عملكارد  کااهش  و يتجمع

 زنباوران  تيا جمع و عسال  تولياد  ازنظار  هاا  يکلنا  برترین

 تاالش  مطلوب مرز به رسيدن و صفات این بهبود منظور به

 شود.

هاای   نتایج بدست آمده از این تحقياق و مقایساة ملكاه   

هاای منااطق مختلا      اصالح شده و شااهد در زنبورساتان  

ن است که اصالح ناژاد زنباور عسال    کشور نشان دهندة ای

ایراني در بهبود صفات هدف مؤثر باوده و اساتفاده از ایان    

ها در باال بردن عملكرد زنبورداری کشور و حفظ یكي  ملكه

 دراز ذخااایر ژنتيكااي ارزشاامند کشااورمان ضاارورت دارد. 

 در شده انجام سهیمقا و مختل  یها لسا ساتیمقا مجموع

 و طرح ةشد اصالح یها ملكه هک دهد مي نشان رياخ قيتحق

a 

a 

۳.۰ 

۳.۱ 

۳.۲ 

۳.۳ 

۳.۴ 

۳.۵ 

۳.۶ 

۳.۷ 

۳.۸ 

۳.۹ 

 ملکه زنبوردار ملکه طرح 

ت
عی

جم
از 

متی
ا
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 تماامي  در ساوم  یاة ال در طارح  از حاصال  یها ملكه يحت

 در کاه  هساتند  شاهد یها ملكه از برتر يبررس مورد صفات

 از یبرتر نیا طرح، یها ملكه یبرتر رغم يعل موارد يبعض

 از آماده  بدسات  جینتاا  به توجه با. نبود دارامعن یآمار نظر

 زدهميسا  نسل یها ملكه از حاصل یها ملكه که قيتحق نیا

 ،يدهااا بچاااه رفتاااار ،يدفااااع رفتاااار صااافات در طااارح

 یهاا  ملكاه  از برتر و افتهی چشم يری بهبود يگذران نزمستا

 حفاظ  ضمن ياصول راهبرد اتخاذ با دیبا دادند، نشان شاهد

، عسال  ديا تول صفت بهبود در شده، ذکر صفات بهبود روند

های مهام   یمارایجاد مقاومت به آفات بيها و  جمعيت کلني

گياری   هو باا بهار   کارد و شرایط گرم و خشک آتي تاالش  

اصاالح ناژادی،    هاای  بيشتر از بخش خصوصي در فعاليات 

گياری   تبرای نيل به پایداری صنعت زنبورداری کشور جه

 کرد.
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Abstract 

The current study was aimed to evaluate the performance of the 13
th

 generation of breeding improved 

queens in Iran Honey Bee Breeding Program, and to compare them with control queens kept in private 

apiaries. The mother queens were reproduced by beekeepers in south of Iran to evaluate and compare 

these queens with queens reproduced in private apiaries across the country. To evaluate the queens, 

specific questionnaires were designed based on Likert scale and completed by beekeepers. The results 

showed that the improved queens had better performance than control queens in terms of swarming, 

defensive behavior and overwintering in comparison of queens kept in private apiaries. In other words, 

the genetically imprived colonies significantly are different from control colonies (P<0.05). Furthermore, 

swarming evaluation revealed that the superiority of bred colonies (P<0.05). For example, despite of 

limited space and compacted frames, the colonies did not start to make queen cells. The results 

demonstrated that Iranian honey bee breeding is effective in improving of target traits and the use of these 

queens is essential for increasing beekeeping performance in Iran. According to the results, in spite of 

comparative advantage, there was no significant difference between the bred queens and control queens in 

terms of honey production and population. From the results, although all the efforts in desirable honey 

production were paid off, more time and novel methods are required to improve above mentioned traits. 

From the other side, resistant races against biotic and abiotic stresses should be conserved to produce high 

quality honey in serious time and conditions. 

Keywords: defensive behavior, honey production, Iranian bred queens, Likert scale, overwintering, 

swarming. 
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