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ایرانی با کلنیهای شاهد در زنبورستانهای ایران
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 .7استاد پژوهشی حشرهشناسی ،بخش زنبور عسل ،مؤسسة تحقیقات علوم دامی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی ،کرج ،ایران.
 .2مربی ،بخش تحقیقات ژنتیک و اصالح نژاد ،مؤسسة تحقیقات علوم دامی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی ،کرج ،ایران.
 .3محقق بخش زنبور عسل ،مؤسسة تحقیقات علوم دامی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران.

تاریخ وصول مقاله7376/04/79 :

تاریخ پذیرش مقاله7376/07/08 :

چكيده
این تحقيق به منظور بررسي عملكرد ملكه های اصالح شدة نسل سيزدهم در طرح اصالح نژاد زنبورعسل ایران در مقایسه با ملكه هاای
شاهد در زنبورستان های بخش خصوصي انجام شد .برای ارزیابي ملكه ها پرسشنامههای خاصي براساس طيا
اختيار زنبورداران استان های مختل

ليكارت طراحاي و در

قرار گرفت تا ملكه های الیة سوم طرح را در کنار ملكه های شاهد ارزیابي کنند .ارزیابي کلنيهای

طرح در الیة سوم و مقایسة آن با ملكههای شاهد از نظر رفتار دفاعي و زمستان گذراني و بچهدهي در زنبورستانهای بخش خصوصي
نشاندهندة برتری ملكه های حاصل از طرح بود بهطوریکه کلنيهای اصالح شدة حاصل از طرح بهطور معناداری از کلنيهای شااهد
برتر بودند ( .)p< 5/50تفاوتي بين کلنيهای اصالح شده و شاهد از نظر تولياد عسال و جمعيات باال ين در زنبورساتانهاای بخاش
خصوصي مشاهده نشد .نتایج بهدست آمده از این تحقيق و مقایسة ملكههای اصالح شده و شاهد در زنبورستانهاای منااطق مختلا
کشور نشان مي دهد که اصالح نژاد زنبور عسل ایراني در بهبود صفات هدف مؤثر بوده و استفاده از این ملكهها در باال بردن عملكارد
زنبورداری کشور ضرورت دارد .با توجه به نتایج بهدست آمده و پيشرفت مطلوب صفات بچهدهي ،رفتار دفااعي ،زمساتانگاذراني و
پيشرفت نسبي توليد عسل و جمعيت در این تحقيق ،در ادامه باید ضمن حفظ برتریهای ملكههای اصالح شده برای پيشرفت سریعتر
صفات توليد عسل و جمعيت بال ين با افزایش ضریب این صفات در شاخص انتخاب کلنيهای برتر در الیة نخست طرح تالش شود
و با استفاده از روشهای نوین اصالح نژادی ،کلنيهای مقاوم به شرایط اقليمي آتي منطقه پرورش ایجاد شود.
كلیدواژهها :بچهدهي ،توليد عسل ،رفتار دفاعي ،زمستانگذراني ،ملكههای اصالح شدة ایراني.

* نویسنده مسئول

Email: Tahmasbigholamhosein@gmail.com
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مقدمه

مثال طاي مطالعاه ای در اتياوپي در ساال  4514عملكارد

از مهمترین مشكالت صانعت زنباورداری ایاران در کناار

کلن ايهااای زنبااور عساال ()Apis mellifera scutellata

مشكالت مربوط به مدیریت کلني هاای زنبورعسال ،عادم

ارزیابي شد .نتایج این بررسي نشان داد که این نژاد دارای

بهرهبارداری بهيناه از توانمنادیهاای منااطق شاهدخيز و

رفتااار دفاااعي مطلااوب اساات و تمایال بااه بچااهدهاي در

گردهخيز کشور و مشكالت بازاریاابي محصاوالت تولياد

کلنيهای این زنبور پایين بود و بهطور مياان ين در طاول

شده ،عدم دسترسي زنبوداران به ملكههای اصالح شده ،پر

فصل پرورش فقط دو سلول ملكه مشااهده شاد .و ميازان

محصول و اقتصادی هستند .باا توجاه باه وابسات يهاای

برداشت عسل  15کيلوگرم از هار کلناي باود و از لحاا

شدید زنبورعسل به محيط اطراف خود و نيز خصوصايات

توليد عسل هيچ تفاوتي بين سالهای مورد مطالعه مشااهده

رفتاری و بيولوژیكي زنبورعسل ،در مناطقي که این حشره

نشد .بهطور کلي نتایج نشان داد که کلنيهاای زنباور عسال

بومي بوده و از ميليونها سال پيش در آنجا زندگي کارده،

 scutellataاز لحا رفتار آرامش و بچهدهي در حد خاوب

مناسبترین برنامة اصالح نژادی استفاده از تاوده یاا ناژاد

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

بااومي همااان منطقااه و تااالش باارای بهبااود خصوصاايات

محققان طي مطالعهای در لهستان بعد از انجام طرح اصاالح

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

نااژادی  10ساااله ،بااا معرفااي ملكاههااای اصااالح شااده بااه

ایران یكي از مناطقي است که جزء زیسات اههاای طبيعاي

کلنيهای منطقه پامرانيا ،به این نتيجه رسايدند کاه متوساط

زنبورعسل محسوب شده و در منطقة پراکنش طبيعي ایان

توليد عسل کلنيهای منطقه بهبود یافتاه اسات ] .[10نتاایج

حشره قرار گرفته و زنبورعسل از ميليونهاا ساال قبال در

مشااابه تحقيقااات بلندماادت روی نژادهااای کااارنيوالن و

این منطقه ميزیسته است ] ،[0طرحي پيشنهاد شاد تاا باا

ایتاليایي و توليد هيبریدهای پر محصول از تالقي الینهاای

بهبااود خصوصاايات تولياادی و رفتاااری زنبورعساال نااژاد

متفاوت نژادهای مذکور نيز مؤید نيااز باه کارهاای اصاالح

ایراني و تودة موجاود در منطقاه ،باهمنظاور اصاالح ایان

نژادی بلندمدت برای افزایش توليدعسل است .محققاان باا

حشااره قاادمي برداشااته شااود .بااا توجااه بااه مطالعااات

مقایسة صفات بچهدهي ،رفتار تهااجمي و زمساتانگاذراني

مرفولوژیكي و بيوشايميایي انجاام شاده روی زنبورعسال

ملكههای اصالح شده با تودة بومي زنبورعسال در لهساتان

ایرانااي طااي سااالهااای  1730-1731و نتااایج حاصاال از

به این نتيجه رسيدند که ملكههای اصاالح شاده نسابت باه

بررسيهای مذکور که نشان دهندة حفظ و بقای ایان ناژاد

تودههای بومي دارای برتری هستند ].[17

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

مقایسة ملكه های شاهد بومي با ملكه های اصالح شده

شمالغرب و منطقة مرکزی کشور بود ،در نخستين مرحله

ایراني در نسل هشتم و نژاد کارنيوالن نشان داد که از نظر

تالش شد که در طرح اصالح نژاد زنبورعسل ایران ،منطقة

صفت بچهدهي و توليد عسل ،کلنيهای نژاد کاارنيوالن و

مرکاازی کشااور تحاات پوشااش طاارح قاارار گياارد و در

اصالح شدة ایراني با شرایطي مطلوبتر در گروهي برتر از

استانهاای تهاران ،مرکازی ،اصافهان و قازوین عملياات

کلنايهاای شااهد باومي قرارمايگيارد .در ایان تحقياق،

اجرایي این طرح آغاز شد ] 4و .[0

ملكه های کارنيوالن از لحا رفتار دفاعي ،عليرغم برتری
دنيا بار

ظاهری ،با ملكههای اصالح شاده ایراناي تفااوت معناادار

طرح های اصالح نژادی در کشورهای مختل

روی زنبوران بومي همان منطقه انجام شده است ،بهعناوان

آماری نداشته و در یک گاروه قارار گرفتناد ولاي از نظار
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زمستانگذراني در گروهي متمایز و پایينتر از ملكاه هاای

اول) برای مقایسه با ملكه های شااهد در زنبورساتان هاای

شاهد و اصالح شدة ایراني قرار گرفتند ] .[7در مطالعهای،

بخش خصوصي در استان های تهاران ،زنجاان ،مازنادران،

ملكههای زنبور عسل اصاالح شادة ایراناي در نسالهاای

فارس ،اصافهان ،سامنان ،قازوین ،البارز ،اساتان مرکازی،

ششم و هفتم با ملكههای شاهد مقایسه شدند .نتایج نشان

خراسااان شاامالي ،آذربایجااان غربااي ،آذربایجااان شاارقي،

داد که صفت بچه دهاي و تولياد عسال از پيشارفت قابال

بوشهر ،خراسان رضوی ،همدان و اردبيال انجاام شاد کاه

قبولي برخوردار باوده اسات و در هار دو ساال مقایساه،

منظور از ملكههای شااهد ملكاههاایي اسات کاه توساط

ملكههای اصالح شده برتر از ملكههای شاهد بودند ].[4

زنبوردارن تهيه شده یا توسط خود زنبوردار پارورش داده

در تحقيق حاضر ارزیابي صفات توليدی و رفتااری از

شده است .نخسات در منطقاة پارورش ملكاه در جناوب

سال  1733در استان های تهران ،مرکزی ،اصفهان و قزوین

کشور  40ملكه مادری تولياد شاده از الیاة اول طارح در

آغاز شد و انتخاب کلنيهای برتر در قالب طارح اصاالح

اختيار پنج تن از پرورشدهندگان ملكه در الیاة دوم قارار

نژاد زنبور عسل تاا نسال سايزدهم در ساال  1734اداماه

داده شد ،تا این ملكه ها را تكثير کرده و ملكه های حاصال

یافت .در طاول ایان مادت و در مقااطع زمااني مختلا

را در اختيار زنبورداران الیة سوم قارار دهناد .باه عباارت

ملكااههااای حاصاال از طاارح بااا ملكااههااای شاااهد در

دی ر کلنيهای طارح اصالي الیاة اول طارح ،ملكاههاای

زنبورستانهای بخش خصوصي مقایسه و از نتایج حاصال

اصالح شده حاصال از آنهاا در پانج زنبورساتان پارورش

در جهتگيری صحيح طرح اساتفاده شاد .هادف از ایان

ملكه الیه دوم طرح و در نهایت کلنيهای زنبورداراني کاه

تحقيق ،مقایسة ملكههای اصاالح شادة نسال سايزدهم و

ملكههای تكثير شده الیة دوم را دریافت کردهاند الیه سوم

ملكه های شاهد در سال  1734از لحا صفات بچه دهاي،

طرح را تشكيل مايدهناد .در واقاع باا ایان روش امكاان

توليد عسل ،رفتار دفاعي ،زمستانگذراني و اندازة جمعيت

ارزیابي و مقایسة تعاداد بيشاتری از ملكاه هاای طارح در

بود.

زنبورسااتانهااای بخااش خصوصااي در الیااة سااوم و در
زنبورسااتانهااای اسااتانهااای مختلا

روش تحقيق

ایاران فااراهم شااد

(شكل.)1

این تحقيق با هدف بررسي عملكرد ملكه های اصالح شده
نسل سيزدهم در طرح اصالح نژاد زنبورعسل ایران (الیاة

شکل  .1نمودار چگونگی تولید و توزیع ملکه اصالح شده در الیة دوم و سوم زنبورستانهای ایران
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ملكه های الیة سوم که حاصال از ملكاه هاای اصاالح

توسط زنبورداران صورت ميگرفت .اعداد بهدسات آماده

شدة ایراني بود ،در زنبورستان هاای بخاش خصوصاي در

از ارزیابي ملكه های هر زنبورستان در نرمافزار اکسل ثبات

کنار ملكههای شاهد ارزیابي شد .برای ارزیابي ملكههاا در

شد .برای تجزیه و تحليل و بررسي تفاوت بين ملكه هاای

الیااة سااوم شناساانامههااای خاصاي طراحاي و در اختياار

اصالح شده طرح و ملكههای شاهد زنبورداران از آزمون

t

زنبورداران قرار گرفت تا ملكه های الیة ساوم طارح را در

جفت شده ( )paired sample t testاساتفاده شاد .عادد

t

کنار ملكه های شاهد در زنبورستان های استان های مختل

در این روش از رابطة  t= dm/sdmبهدست ميآید ،کاه در

ارزیابي کنند .کارشناسان همكاار در اساتان هاای مختلا

آن t :عدد آمارة  dm ،tميان ين تفاضل دادة مربوط به طرح

کشور بر ارزیابي ملكهها در این استانها نظارت داشتند.

و زنبورستان مردمي و  sdmخطای معيار تفاضل دادههاای

پنج سئوال پرسشنامه مربوط به خصوصيات توليدی و

حاصل از طرح و زنبورستان مردمي هساتند .ایان آزماون

رفتاری کلنيها بودند (جدول  .)1برای اینكه بتوان از آمار

برای هر یک از سئواالت پرسشنامه انجام شد تا معنااداری

پارامتریک که خاص ویژگيهای کمّي است اساتفاده کارد

هر ویژگي در تفاوت ملكه هاای طارح و زنبورساتان هاای

برای هر پرسش ،پاسخ پنج گزینهای قرار داده شد کاه باه

مردمي احراز شاود .تعاداد ملكاه هاای تحات بررساي در

ليكرت معروف است] .[8پس از تكميل پرسشنامهها

زنبورسااتانهااای الیااه سااوم متفاااوت بااود .در بعضااي

طي

دو،

زنبورستانها  15ملكاة طارح در کناار ملكاه هاای شااهد

متوسط سه ،خوب چهار و به گزینة عالي امتياز پنج تعلاق

ارزیابي شد و در بعضي زنبورستان ها  45ملكاه یاا تعاداد

گرفت که انتخاب گزینهها برای ملكه های شاهد و اصاالح

بيشتر از ملكههای طرح با ملكههای شاهد مقایسه شد.

بهترتيب به گزینة خيلي ضعي

شده در زنبورستانهای مختل

امتيااز یاک ،ضاعي

متناسب باا عملكارد آنهاا

جدول  .1شناسنامة ثبت اطالعات عملکردی و رفتاری كلنیهای زنبور عسل در زنبورستانهای الیة سوم
خيلي ضعي

صفت
ملكة شاهد هم سن
زمستانگذراني

توليد عسل
وضعيت بچهدهي
رفتار دفاعي
جمعيت

ملكة طرح
ملكة شاهد هم سن
ملكة طرح
ملكة شاهد هم سن
ملكة طرح
ملكة شاهد هم سن
ملكة طرح
ملكة شاهد هم سن
ملكة طرح
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ضعي

متوسط

خوب

عالي
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ای ان ارزیااابي و مقایسااه در زنبورسااتانهااای بخااش

که زمان بچهدهي در هر منطقه متناساب باا شارایط آب و

خصوصي در استان های تهران ،زنجان ،مازنادران ،فاارس،

هوایي و گلدهي گياهان منطقه متفاوت است.

اصااافهان ،سااامنان ،قااازوین ،البااارز ،اساااتان مرکااازی،

کلنيهای حاصل از طرح و کلنايهاای شااهد از نظار

خراسانشمالي ،آذربایجانغربي ،آذربایجانشرقي ،بوشاهر،

صفت زمستان گذراني نيز در زنبورستان هاای اساتان هاای

خراسان رضوی ،همدان و اردبيل انجاام شاد .کلنايهاای

مختل

مقایسه شدند .زنبورداران برای ارزیابي ملكه هاای

دارای ملكه های شاهد و اصالح شده در طول انجام طارح

دو گروه جمعيت کلنيهاا را در پاایيز و در ابتادای فصال

از مدیریت یكساان برخاوردار باوده و باه لحاا شارایط

بعد ارزیابي و در شناسنامه کلنيها ثبات کردناد .کلنايهاا

ت ذیهای ,مدیریت کاو و مادیریت آفاات و بيمااریهاا

سپس در هر زنبورستان مقایسه شده و متناسب با پایداری

یكسان بودند .در این مطالعه ارزیاابي ملكاههاای اصاالح

کلنيها از نظر زمستانگذراني و جمعيت کلنيها در ابتدای

شده در کنار ملكههای شاهد در  16استان 40 ،شهرستان و

فصل جدید و پس از زمستانگاذراني رتباهبنادی شاده و

 47زنبورستان انجام شد و تعداد ملكههاای ارزیاابي شاده

امتيازی بين یک تا پانج دریافات کردناد .ميازان جمعيات

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

زنبوران بالغ طي اجرای طرح در سه نوبات ارزیاابي شاد.

زنبورستان بود .در مجموع در این بررسي ،بايش از 7555

نوبت نخست یک ماه پس از نمایاان شادن شاكوفههاای

ملكه اصالح شده ارزیابي شد.

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

در ایان بررساي صاافات تولياد عساال ،رفتااار دفاااعي

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

کلنيها ،رفتار بچهدهي کلنيها ،زمستانگذراني و جمعيات

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

زنبوران در کلنيهاای دو گاروه ارزیاابي و مقایساه شاد.

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

چ ون ي ارزیابي این صفات در کلنايهاای دو گاروه در

بالغ بخشي از قاب را پوشش ميدادند متناسب با جمعيت

زنبورسااتانهااای بخااش خصوصاي بااا توجااه بااه شاارایط

مذکور کسری از قاب بهعنوان جمعيات زنباوران باالغ در

زنبورداران با ارزیابي زنبورستان طرح تفاوتهایي داشات

نظر گرفته ميشد .کلنيها سپس در هر زنبورستان مقایساه

که دستورالعمل ارزیابي صفات همراه باا شناسانامههاا در

شده و جمعيت کلنيها در ابتدای فصل جدید رتباهبنادی

اختيار زنبورداران قرار گرفت .در هر زنبورستان ملكه هاای

شده و امتيازی بين یک تا پنج دریافت کردند.

الیه سوم طرح و ملكههای شاهد ،متناسب با ميازان تولياد
عسل ،رفتار دفاعي و آرامش روی قاب ،ميازان بچاهدهاي

نتايج و بحث

رتبهبندی شده و امتيازی از یک تا پنج دریافت کردند.

نتایج حاصل از مقایسة ملكه های اصالح شده و شااهد در

ارزیابي ميزان بچهدهي ،در طول دورة بچهدهي کلنيها

زنبورستان ها و استان های مختل

در هر سال چهاار نوبات انجاام شاد .فاصالة بازدیادهای

کشاور و در الیاة ساوم

طرح به تفكيک هر صفت در جدول  4آمده است.

مربوط به بچهدهي کمتر از  15روز بود .الزم به ذکر است
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جدول  .2مقایسة صفات مورد بررسی بین كلنیهای اصالح شدة ایرانی و كلنیهای شاهد

نوع ملكه

بچهدهي

رفتار دفاعي

توليد عسل

زمستان ذراني

جمعيت

مجموع

ملكة اصالح شده

4/7±5/346

4/1±5/857

7/03±5/574

7/31±5/78

7/08±5/383

7/81±5/38

ملكة شاهد

7/87±5/60

7/4±5/630

7/0±5/884

7/48±5/811

7/63±5/374

7/41±5/306

پرورش فقط دو سلول ملكه بهطور ميان ين مشاهده شد

ارزیابي ميزان بچه دهي در کلني هاای اصاالح شاده و

]

شاهد نشان داد که در بعضي از زنبورساتانهاا ملكاههاای

 .[6محققان در مقایسة ملكههای شاهد بومي با ملكاههاای

شاهد شرایط بهتری داشتند ولي در بيشتر زنبورساتانهاا و

اصالح شدة ایراني و نژاد کارنيوالن گزارش کردند کاه از

کلنيهای اصالح شده حتي در الیاة

نظر صفت بچهدهي ،کلنيهاای ناژاد کاارنيوالن و اصاالح

سوم از لحا صفت بچه دهاي برتار از کلنايهاای شااهد

شدة ایراناي باا شارایطي مطلاوبتار در گروهاي برتار از

بودند بهطوریکه علايرغام فضاای محادود و فشاردگي

کلنيهای شاهد بومي قرار ميگيرد ] .[7در مجماوع نتاایج

قابها و جمعيت کلنيها ،شاخون توليد نكارده و تماایلي

تحقيق حاضر با تحقيقات دی ر انجام شده در ایان زميناه

به بچه دهي نداشتند .در مجموع کلنايهاای اصاالح شاده

همخواني دارد و نشان دهندة پيشرفت صفت بچه دهاي در

حاصل از طرح بهطور معناداری از کلنيهاای شااهد برتار

اثر انتخاب و برتری ملكههای اصالح شده است.

در استان های مختل

بودند (p>5/50؛ شكل .)4مقایسة ملكههای اصاالح شاده

پيشرفت ژنتيكي کاهش صفت بچهدهي در زنبورستان

در نسلهای ششم و هفتم با ملكههای شاهد در الیاة دوم

طرح در سالهای اجرای طرح نشان ميدهد که این صفت
نسااابتاً بااااالیي برخاااوردار اسااات.

نيز نشان داد صافت بچاه دهاي از پيشارفت قابال قباولي

از وراثا اتپاااذیری

برخوردار بوده است و در هر دو سال مقایساة ملكاه هاای

وراثتپذیری صفت بچه دهي زنبور عسل در ایاران ،5/06

اصالح شدة طارح برتار از ملكاه هاای شااهد بودناد].[4

در اسلووني  5/37و در اتریش  5/73محاسبه شاد ] 3 ،1و

مقایسة ملكه های اصالح شده باا تاودههاای باومي زنباور

 .[14وراثتپذیری باالی این صافت سابب مايشاود کاه

عسل در لهستان نشاندهندة برتری ملكههای اصالح شاده

امكااان پيشاارفت ژنتيكااي و بهبااود صاافت در طاارحهااای

از لحا صفت بچهدهي بود ].[17

اصالحنژادی در زماان کامتاری ميساار بااشااد و نتاایج

طي مطالعهای محققان تمایل به بچه دهي در کلنيهاای

حاصل از پژوهش حاضر و برتری ملكههای اصالح شاده

زنبور عسل scutellataطاي برناماه انتخاابي در اتياوپي را

در مقایسه با ملكههای شاهد تأیيد کنندة این مطلب است.

بسيار پایين گزارش کردناد باهطاوریکاه در طاول فصال
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۴.۴

a

۴.۲
۴.۰

۳.۶

امتیاز صفت بجه دهی

b
۳.۸

۳.۴
۳.۲
۳.۰
ملکه طرح

ملکه زنبوردار

شکل  .2مقایسة صفت بچهدهی در كلنیهای اصالح شده و شاهد

ارزیابي کلنيهای طرح در الیة ساوم و مقایساة آن باا

ملكه های شاهد از نظر رفتاار دفااعي در زنبورساتان هاای

ملكه های شاهد از نظار تولياد عسال در زنبورساتان هاای

بخش خصوصي نيز نشان دهندة برتری ملكه های حاصال

بخش خصوصي نشاان داد کاه علايرغام برتاری نسابي

از طاارح اساات (شااكل  .)4در ایاان مقایسااه در تعااداد

ملكههای الیة سوم طرح نسابت باه ملكاههاای شااهد در

محاادودی از زنبورسااتانهااا دو گااروه از شاارایط یكسااان

زنبورستان های بخش خصوصي ،تفاوت معناداری باين دو

برخوردار بودند یا ملكه های شاهد برتری نشان دادند ولي

گروه وجود ندارد (( )p=5/703شكل .)7

در بيشتر زنبورستانهاا ملكاههاای حاصال از طارح برتار

ضااریب وراثااتپااذیری توليااد عساال در صربسااتان

بودند و ملكه های حاصال از طارح در الیاة ساوم نياز در

 ،5/3633در اتاااریش  ،5/43در ساااوریه  ،5/43±5/74در

گروهي جداگانه و باالتر از ملكههای شااهد قارار گرفتناد

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

(( )p<5/550شكل .)7

ت ييرات زیاد ميزان وراثتپذیری صافت تولياد عسال در
روی نژادهای مختل

زنبور عسل در مناطق مختل

ضریب وراثتپاذیری رفتاار دفااعي زنباور عسال در

دنياا

صربساااتان

را ميتوان ت ييرات فراوان عوامل محيطاي بار ایان صافت

 ،5/703در اتاااریش  5/78و در ساااوریه

 5/48±5/58گزارش شاد ]11 ،3و  .[13نتاایج حاصال از

نساابت داد ،بنااابراین ت يي ار در صاافت مااذکور در نتيجااه

این تحقيق و ارزیابي رفتار دفااعي ملكاه هاای الیاة ساوم

انتخاب نيازمند زمان طوالنيتر بوده ] [4و عالوه بر بهباود

طرح با ملكاه هاای شااهد نياز حااکي از برتاری معناادار

ژنتيكي باید بهباود شارایط محيطاي را نياز در ت ييار ایان

ملكااههااای حاصاال از طاارح دارد کااه از دالی ال مهاام آن

صفت در نظر گرفت .درواقع عليرغام پيشارفت ژنتيكاي

وراثتپذیری باالی صفت و پيشرفت ژنتيكي ایان صافت

موجود و برتری ملكههای اصالح شده بارای رسايدن باه

در ملكه های اصالح شده و حتي در ملكه هاای حاصال از

سطوح باالتر و مطلوب توليد عسل نياز به ادامة انتخابها

آنها در الیة سوم طرح است.

در طرح اصالح نژاد زنبورعسل است.
ارزیابي کلنيهای طرح در الیة ساوم و مقایساة آن باا
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۳.۶

a
a

۳.۵
۳.۴

۳.۲

امتیاز تولید عسل

۳.۳

۳.۱
۳.۰
ملکه زنبوردار

ملکه طرح

شکل  .3مقایسة تولید عسل كلنیهای اصالح شده و شاهد
۴.۲

a

۴.۰

۳.۶

b

۳.۴

امتیاز رفتار دفاعی

۳.۸

۳.۲
۳.۰
ملکه طرح

ملکه زنبوردار

شکل  .4مقایسة رفتار دفاعی در كلنیهای اصالح شده و شاهد

شکل  .5مقایسة صفت زمستانگذرانی در كلنیهای اصالح شده و شاهد
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نتایج حاصل از مقایساة کلنايهاای شااهد و طارح از

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

لحا صفت زمساتانگاذراني نشاان داد کاه در بعضاي از

اصالح نژادی زنبور عسل به این صفت توجه شود و برای

زنبورستان ها کلنيهای شاهد برتری داشته ولاي در بيشاتر

بهبااود آن تااالش شااود تااا موجبااات پایااداری صاانعت

زنبورستانها کلنيهای اصالح شدة حاصل از طارح برتار

زنبورداری فراهم شود.

بودند .در مجموع کلنيهای اصالح شدة حاصال از طارح

ارزیابي کلنيهای طرح از لحاا جمعيات باال ين در

بااهطااور معناااداری از کلناايهااای شاااهد برتاار بودنااد

الیة سوم و مقایسة آن باا جمعيات کلنايهاای شااهد در

(( )p>5/544شكل .)0

زنبورستان های بخش خصوصي نشاان داد کاه علايرغام

با توجه به اهميت زمساتانگاذراني کلنايهاای زنباور
عسل و تلفات باالی زمستاني گازارش شاده در امریكاا

برتری ملكه های طرح اما تفااوت معنااداری باين ایان دو
گروه وجود نداشت (شكل .)6

]

۳.۹

a

۳.۸

a

۳.۷
۳.۶
۳.۴
۳.۳

امتیاز جمعیت

۳.۵

۳.۲
۳.۱
۳.۰
ملکه طرح

ملکه زنبوردار

شکل  .6مقایسه جمعیت كلنیهای اصالح شده ایرانی و شاهد

به منظور بهبود این صفات و رسيدن به مرز مطلوب تاالش

توليد عسل و جمعيت زنبوران عليرغم برتری کمّاي و

شود.

ظاهری کلنيهای اصالح شده ،اختالف معنادار با کلني های
شاهد نداشت .این امر بهدليل وراثتپاذیری کمتار صافات
مذکور و تأثير فاکتورهای مختل

نتایج بدست آمده از این تحقياق و مقایساة ملكاههاای
اصالح شده و شااهد در زنبورساتانهاای منااطق مختلا

محيطي در توليد عسل و

جمعيت زنبوران است که در مورد این صافات ،زماان الزم

کشور نشان دهندة این است که اصالح ناژاد زنباور عسال

برای حصول نتيجه مطلوب را طوالنيتر ميسازد .لاذا بایاد

ایراني در بهبود صفات هدف مؤثر باوده و اساتفاده از ایان

در ادامة طرح باا دقات نظار الزم باه منظاور جلاوگيری از

ملكهها در باال بردن عملكرد زنبورداری کشور و حفظ یكي

هموزی وتي آللهای جنسي کاه تاأثير مساتقيم در کااهش

از ذخااایر ژنتيكااي ارزشاامند کشااورمان ضاارورت دارد .در

جمعيت و کااهش عملكارد کلنايهاا دارد و نياز انتخااب

مجموع مقایسات سالهای مختل

و مقایسه انجام شده در

برترین کلنايهاا ازنظار تولياد عسال و جمعيات زنباوران

تحقيق اخير نشان ميدهد که ملكه های اصالح شدة طرح و
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حتي ملكه های حاصال از طارح در الیاة ساوم در تماامي

ایرانااي Apis mellifera medaو مقایسااة آن بااا

صفات مورد بررسي برتر از ملكه های شاهد هساتند کاه در

کلنيهای شاهد و ناژاد کاارنيوالن

بعضي موارد عليرغم برتری ملكه های طرح ،این برتری از

 carnicaدر شاارایط ایااران .مجلااة علااوم و فنااون

نظر آماری معنادار نبود .با توجه به نتاایج بدسات آماده از

زنبورعسل ایران.10-15 :1 .

این تحقيق که ملكه های حاصل از ملكه های نسل سايزدهم

Apis mellifera

[ .]4طهماسبي غ ،قوجق د ،عبادی ر ،آخوندی م ()1738

طااارح در صااافات رفتاااار دفااااعي ،رفتاااار بچاااهدهااي،

استفاده از خصوصيات الكتروفورتيكي پروتئينهای

زمستانگذراني بهبود چشم يری یافته و برتر از ملكاه هاای

قفسهسينه در تفكيک جمعيتهای زنبور عسل ناژاد

شاهد نشان دادند ،باید با اتخاذ راهبرد اصولي ضمن حفاظ
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Abstract
The current study was aimed to evaluate the performance of the 13th 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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