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مقایسه ملکه هاي زنبورعسل اصالح شده ي منطقه ي مرکزي ایران با ملکه هاي 
شاهد در زنبورستان هاي مختلف استان هاي تهران، مرکزي، قزوین و اصفهان

چکید ه
زنبورعس�ل نژاد ایراني در مقایس�ه با نژادهاي دیگر دنیا داراي برتري ها  و ضعف هایي مي باش�د. در طرح اصالح نژاد زنبورعس�ل ایران درمنطقه مرکزي کشور 
تالش ش�د تا با بهبود صفات تولید عس�ل، بچه دهي ورفتار دفاعي در جهت رفع بعضي از ضعف هاي زنبور عس�ل نژاد ایراني اقدام ش�ود. در این طرح پس از 
ارزیابي صفات تولید عسل، رفتار دفاعي و رفتار بچه دهي و انتخاب کلني ها از سال 1378 تا 1384 نهایتًا ملکه هاي حاصل در نسل ششم و هفتم با ملکه هاي 
ش�اهد در زنبورس�تان هاي مختلف استان هاي تحت پوشش طرح مورد مقایسه قرار گرفتند. مقایسه ملکه هاي زنبور عسل نسل هاي ششم وهفتم طرح مذکور 
در اس�تان هاي تهران، مرکزي، قزوین واصفهان با ملکه هاي ش�اهد نشان دهنده پیشرفت مطلوب صفات بچه دهي، رفتار دفاعي وآرامش روي قاب بود. ارزیابي 
صفت بچه دهي در ملکه هاي اصالح ش�ده وش�اهد درسال هاي 1384 و1385 نشان داد که درهر دوس�ال ملکه هاي اصالح شده بطورمعني داري از ملکه هاي 
ش�اهد برتر مي باش�ند )P>0/01(. مقایس�ه صفات رفتار دفاعي وآرامش روي قاب بین دو گروه اصالح شده وش�اهد نشان دهنده برتري ملکه هاي اصالح شده 
درهردوسال تحت بررسي بود )P>0/01(. وراثت پذیري باالي صفات مذکور امکان پیشرفت ژنتیکي مطلوب تري را در طرح هاي اصالح نژادي فراهم کرده است 
و در تحقیق حاضر نیز باعث پیش�رفت صفات مذکور و برتري کلني هاي اصالح ش�ده نس�ل هاي ششم و هفتم درمقایسه با ملکه هاي شاهد شده است. مقایسه 
تولید عس�ل در ملکه هاي ش�اهد واصالح شده نشان داد که درسال 1384 ملکه هاي اصالح شده برتراز ملکه هاي شاهد هستند )P>0/01(. ولي درسال 1385 
و مجموع دوسال علیرغم برتري ملکه هاي اصالح شده تفاوت آماري معني داري بین دوگروه مشاهده نشد )P>0/01(. وراثت پذیري کمتر صفت تولید عسل و 
وابستگي تولید عسل به فاکتورهاي محیطي و آب و هوایي باعث شد که پیشرفت این صفت از سرعت کمتري برخوردار باشد و لذا نتایج حاصله از این طرح نیز 
نشان دهنده این است که براي حصول نتیجه مطلوب در تولید عسل نیاز به زمان بیشتري مي باشد. در ادامه طرح اصالح نژاد زنبور عسل ضمن بهبود وضعیت 

تولید عسل باید در جهت بهبود صفات دیگرمثل مقاومت به آفات و بیماري هاي مهم، براي رسیدن به تولید پایدار و سالم تالش شود. 

کلمات کلید ی: زنبورعسل، اصالح نژاد، تولید عسل، بچه دهي، رفتار دفاعي، ایران
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Survey on white spot disease in wild Penaeus indicus in Hormozgan coastal waters of Iran
By: Gh. Tahmasbi, Professor of Animal Science Research Institute of Iran. (Corresponding Author; Tel: 
+989124605096) M.A. Kamali Asistant Prof. of Animal science Research Institute of Iran R. Ebadi Prof. of Entomol. 
Dept., College of Agriculture, Isf. Unv. Technol. Isfehan, Iran. A. Nejati Javaremi Asoc. Prof . of Animal Science Dept., 
College of Agriculture, Tehran university. S. D. Javaheri Instructor of Animal science Research Institute of Iran. M. 
babaei Instructor of Animal science Research Institute of Iran. M. jamshidi Expert of Animal Affair, Animal husbandry 
Deputy, Jihad Agriculture Ministry M. Akef Expert of Jihad Agriculture Organization of Khorasan Razavi. N. Tajabadi 
Expert of Honey Bee Dept. Animal Science Research Institute of Iran.
e Iranian honeybee weak pointes. In this research after evaluation and selecting the best colonies during the 1999-2005 bred queens 
of sixth and seventh generation were compared, with control queens in different apiaries of Tehran, Isfahan, Markazi and Qazvin 
provinces. Comparison of 6th and 7th generation, of Iranian honeybee bred queens with control queens in Tehran, Qazvin, Markazi 
and Isfahan provinces were showed desire improvement in swarming calmness and defense behavior of bred queens. Swarming 
behavior evaluation of two groups in 2005 and 2006 were showed superiority of bred queens significantly (P<0.01). Calmness and 
defense behavior comparison of two groups were showed the bred queens were better than control queens in 2005 and 2006 (P<0.01). 
High heritability caused desire improvement of these traits in honeybee breeding plans and also in the present research in fifth and 
sixth generation of bred queens. Honey production comparison of two groups were showed the preference of bred queens in 2005  
(P<0.05) but no significant differences in 2006 and total of years (P>0.05). Lower heritability of honey production and it’s dependence 
on environmental and climatic factors caused undesirable improvement of honey production in the breeding plans and the results of 
present plan to confirm the last results and needs to long time for desire progress. For sustainable and health production should try 
to improve the honey production and also other traits such as important pest and diseases resistance in honeybee breeding project 
continuing.
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مقد مه
 زنبورعس��ل عالوه بر تولید عس��ل، موم، گرده، ژله رویال و زهر با دخالت 
در گرده افش��اني گیاهان نقش بسیار مهمي درافزایش تولیدات کشاورزي 
وحفظ محیط زیس��ت ایف��ا مي کند. تحقیقات فراوان��ي درمورد بیولوژي، 
رفتارشناس��ي فیزیولوژي، طبقه بندي و ابعاد مختلف زندگي زنبورعس��ل 
انجام ش��ده اس��ت ولي درایران نیز مثل س��ایر نقاط دنیا عمر تحقیقات 
اصالح نژادي زنبورعسل کمتراز دام هاي دیگر است )5(. مدت ها ملكه هاي 
مورد نیاز کش��ور از طری��ق امریكا و اروپا تامین مي ش��د ولي با توجه به 
خصوصیات اکولوژیكي و رفتاري زنبورعسل ووابستگي بیشتر این موجود 
به محیط اطراف خود لزوم انجام تحقیقات اصالح نژادي در ایران طي دو 
دهه اخیر مورد توجه محققین این رش��ته قرارگرفته ودرطي دهه گذشته 

این توجه از شدت باالتري برخوردار بوده است.
بررس��ي هاي عبادي )1376( نشان داد که زنبورعس��ل نژاد ایراني ازنظر 
زمس��تان گذراني ورش��د جمعیت ابتداي فصل درمقایسه با نژادهاي برتر 
جه��ان مثل ایتالیایي، کارنیوالن و قفق��ازي وضعیت مطلوبي دارد ولي از 
نظ��ر  رفتاردفاع��ي و تمایل به بچه دهي کلني ه��اي بومي ایران وضعیت 
مناس��بي را نش��ان ندادند. لذا نتایج مذکور ب�ا روش�ن نمودن ضعف هاي 
موج��ود درنژاد ایراني جهت گیري هاي مناس��ب ب��راي انجام برنامه هاي 
اصالح نژادي را مش��خص نموده است. بررسي هاي طهماسبي و همكاران 

)1377( روي صف��ات مرفولوژیک زنبور عس��ل نژاد ایراني نش��ان دهنده 
حفظ وتثبیت زنبور عس��ل نژاد  ایراني وپایداري این نژاد درایران بود )3( 
ضمن اینكه در این  مطالعه مشخص  شد که زنبور عسل نژاد ایراني داراي 
س��ه جمعیت یا توده مختلف مي باش��دکه جمعیت زنبور عس��ل منطقه 
شمالي کشور با دو جمعیت دیگر تفاوت قابل توجهي دارد وجمعیت هاي 
منطقه مرکزي وغربي کش��ور نیز ضمن هم پوشاني و شباهت هاي موجود 
دردوگ��روه جدا قرار مي گیرند و مي توان درای��ن مناطق براي اصالح نژاد 

زنبور عسل کشور برنامه ریزي نمود.
Elbassiouy )2003( ت��وارث صف��ات ظاه��ري را در هیبری��د حاصل 
 از تالقي زنبورعس��ل مص��ري و نژاد کارنی��والن مورد بررس��ي قرارداد و 
وراثت پذیري باالیي در صفات طول خرطوم، بال جلو و س��اق  عقب نشان 
داد که نشان دهنده این است که مي توان با انتخاب، در بهبود این صفات 

به نتیجه رسید )8(.
Paleolog )1999( درمقایس��ه ملكه هاي اصالح ش��ده و بومي لهستان 
نش��ان داد که ملكه هاي اصالح ش��ده درصفات رفتار تهاجمي، زمس��تان 
گذراني وبچه ده��ي از وضعیت مطلوبتري برخوردارهس��تند درحالي  که 
ملكه هاي بومي درصفات عملكردي ش��رایط بهتري داش��تند ضمن اینكه 

ملكه هاي بومي درصفات مختلف تنوع باالتري را نشان  دادند)10(.
بررس��ي هاي Prabucki و همكاران )1998( در لهستان نشان داد که با 
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انجام تحقیقات اصالح نژادي 15 س��اله روي زنبوران عسل منطقه پامرانیا 
با معرفي ملكه هاي اصالح شده درمنطقه، متوسط تولید عسل کلني هاي 
منطق��ه بهبود یافت و با معرفي هیبرید ملكه هاي اصالح ش��ده مذکور با 
کارنی��والن نیز افزایش قاب��ل توجهي در تولید عس��ل منطقه بوجود آمد 

.)12(
Genc و هم��كاران )1999( نیز در مقایس��ه ملكه هاي منطقه ارض روم، 
آناتولي مرکزي و قفقازي نشان دادند که رفتاربچه دهي درسه نژاد اختالف 
معني داري ندارد ولي رفتار غارتگري در زنبورهاي قفقازي کم تر از آناتولي 

و رفتار دفاعي نژاد قفقازي نیز مطلوبتر است )9(.
باتوج��ه به پایین بودن تولید عس��ل ونامطلوب ب��ودن بعضي خصوصیات 
رفتاري زنبورعسل نژاد ایراني مثل تمایل زیاد به بچه دهي درجمعیت هاي 
پایین، رفتار تهاجمي بیش تر و ش��دیدتر در مقایسه با نژادهاي دیگر دنیا، 
عدم رش��د جمعیت در وس��ط و آخر فصل و ... انج��ام برنامه هاي اصالح 
نژادي براي بهبود صفات زنبورعس��ل نژاد ایراني ضروري است. لذا دریک 
طرح تحقیقاتي که روي حدود 800 کلني جمع آوري شده از استان هاي 
تهران، مرکزي، قزوین و اصفهان انجام گردید نسبت به اصالح نژاد صفات 
تولی��د عس��ل، تمایل به بچه ده��ي ورفتار دفاعي آنها اقدام ش��د ) 2 ( و 
پس از ش��ش نسل براي مقایسه با توده شاهد در منطقه و مشخص شدن 
 وضعیت ملكه هاي تولید شده در منطقه، کلني هاي نسل ششم و هفتم با 

ملكه هاي شاهد دراستان هاي مذکور مورد مقایسه قرارگرفت.

مواد و روش ها
بر اس��اس پیش بیني هاي انجام شده درطرح جامع اصالح نژاد زنبور عسل 
کش��ور درمنطقه مرکزي کشور و در استان هاي اصفهان، تهران، مرکزي و 
قزوین ملكه هاي اصالح ش��ده نسل ششم )F6( وهفتم )F7( درسال هاي 
1384 و 1385 با ملكه هاي ش��اهد در اس��تان هاي مذکور مورد مقایسه 

وارزیابي قرار گرفتند.
 در ط��رح جام��ع اص��الح ن��ژاد زنبورعس��ل در منطقه مرکزي کش��ور با 
جم��ع آوري 1000 کلني برتر در زنبورس��تان هاي اس��تان هاي مرکزي، 
قزوین، تهران و اصفهان تالش ش��د در جهت بهبود صفات تولید عس��ل، 
بچه دهي و رفتار دفاعي اقدام شود که این طرح تا حال حاضر ادامه دارد 
و در ای��ن تحقی��ق ملكه هاي حاصل از این طرح با ملكه هاي ش��اهد در 

استان هاي مبدأ مورد مقایسه قرار گرفت.
در پایان س��ال 1383 و پس از ارزیابي 860 کلني تحت پوشش طرح در 
منطق��ه نهایتاً 117 کلني مادري ب��راي تولید ملكه هاي باکره و 40 کلني 
پ��دري جهت تولید نرهاي الزم ب��راي تالقي با ملكه ه��اي باکره انتخاب 
ش��دند. پس از انتقال کلني هاي طرح به منطقه س��دکوثر عالوه بر تولید 
ملكه هاي الزم براي ارزیابي هاي س��االنه نس��ل ششم طرح )F6( بیش از 
400 ملك��ه نیز براي مقایس��ه در زنبورس��تان هاي بخش خصوصي تولید 

گردید.
ملكه هاي مذکور در ده زنبورستان بخش خصوصي در منطقه مورد مطالعه 

و در کنار ملكه هاي شاهد مورد مقایسه قرار گرفت.
این زنبورس��تان ها در چهار اس��تان تحت پوش��ش طرح به تناسب تعداد 
کلني اس��تان ها انتخاب ش��دند. به این ترتیب که در استان اصفهان که از 
بیش��ترین کلني برخوردار بود باالترین زنبورستان و از استان هاي قزوین 

و مرکزي نیز پایین ترین تعداد زنبورس��تان طی دو س��ال انتخاب شدند. 
ب��ا توجه به اطالعات بدس��ت آمده در مورد صف��ات مختلف در ارزیابي و 
مقایس��ه زنبورس��تان ها در مورد هر صفت زنبورس��تان هایي که اطالعات 

کامل و دقیق داشتند در مقایسات مورد استفاده قرار گرفتند.
قبل از تحویل ملكه هاي اصالح ش��ده در زمستان 1383 و 1384 درطي 
جلسه اي توجیهي با زنبورداران انتخاب شده از استان هاي مذکور در مورد 
تاس��یس کلني هاي الزم براي معرفي ملكه هاي اصالح ش��ده و ملكه هاي 
جوان زنبورس��تان خودش��ان، نحوه معرفي ملكه هاي ج��وان به کلني ها، 
یكسان سازي کلني هاي طرح و شاهد براي ایجاد شرایط یكسان دردوگروه 
و نحوه ارزیابي صفات تولید عسل، بچه دهي ، آرامش و رفتاردفاعي کلني ها 
در ط��ول بهار و تابس��تان 1384و 1385 آموزش هاي الزم داده ش��دند. 
دراوای��ل به��ار 1384 ملكه هاي اصالح ش��ده طرح ک��ه از جفت گیري و 
تخم ریزي آن ها اطمینان حاصل ش��ده بود ب��ا برنامه ریزي قبلي ازطریق 
کارشناسان ناظر استان هاي مذکور به زنبورداران تحویل گردید. بر اساس 
پیش بیني هاي انجام ش��ده زنبورداران در زنبورس��تان هاي خود 80 بچه 
کن��دوي مصنوع��ي با جمعیتي ح��دود 5-4  قاب آماده ک��رده بودند که  
همزمان ملكه هاي طرح وملكه هاي ش��اهد را به کلني هاي مذکور معرفي 

نمایند.
کلني هاي آماده شده در زنبورستان ها ازنظر میزان عسل، جمعیت زنبوران 
بالغ و زنبوران نابالغ )م�ج�م�وع سطوح تخم ریزي، الروها و شفیره ها در 
روي قاب ها( یكس��ان سازي شده ودرواقع دوگروه چهل تایي از کلني هاي 
زنبورعس��ل با ش��رایط جدید آماده پذیرش ملكه هاي ط��رح وملكه هاي 
ش��اهد براي انجام یک مقایس��ه در شرایط یكسان ش��دند. پس از معرفي 
ملكه ها دراوایل بهار و در طول بهار و تابس��تان 1384 صفات تولید عسل، 
بچه دهي، آرامش و رفت��ار دفاعي در کلني هاي دو گروه درمقاطع زماني 
تعیین ش��ده، اندازه گیري وارزیابي ش��ده و نتایج در فرم هاي خاص ثبت 

 گردید )شكل 1(.
درپایان س��ال 1384 نیز درطرح جامع اصالح نژاد زنبورعس��ل درمنطقه 
مرک��زي کش��ورعالوه بر تولی��د ملكه ه��اي الزم براي ارزیابي در نس��ل 
هفت��م ط��رح )F7( مجدداً بی��ش از 500  ملك��ه اضافي براي مقایس��ه 

درزنبورستان هاي بخش خصوصي تولید و آماده گردید.
ملكه ه��اي مذک��ور در 13 زنبورس��تان بخش خصوص��ي درمنطقه مورد 
مطالعه با همان ش��یوه ها و روش کار س��ال قبل در کنار ملكه هاي شاهد 
مورد مقایس��ه قرار گرفت. در سال 1385 نیز در هر زنبورستان 40 ملكه 

طرح با 40 ملكه شاهد مورد مقایسه قرار گرفتند.
ارزیابي صفات در زنبورس��تان هاي مختلف بخش خصوصي در اس��ت�ان ها 
ت�ح�ت ن�ظ�ارت کارشناس��ان اس��تاني ص��ورت مي گرف��ت بدین ترتیب 
ک��ه در مراحل مختلف ارزیابي صفات، کارشناس��ان ب��ه  طور تصادفي در 
 زنبورس��تان ها حضور یافت��ه و بر نحوه ي ارزیابي صف��ات و ثبت نتایج در 

فرم ها یا شناسنامه کلني ها نظارت داشتند.

ارزیابي صفات
الف – تمایل به بچه دهي

براي ارزیابي صف��ت بچه دهي، در طول دوره بچه دهي کلني ها در چهار 
نوب��ت و ب��ه فاصله هفت ت��ا ده روز مورد بازدید قرارگرفته وس��لول هاي 
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شکل 1 - فرم ثبت اطالعات کلني ونتایج ارزیابي صفات تحت بررسي درزنبورستان هاي
استان هاي تحت بررسي براي مقایسه ملکه هاي اصالح شده وشاهد

ملكه )شاخون( ساخته شده توس��ط زنبورهاي کارگر تخریب وتعداد آنها 
درشناسنامه کلني ثبت مي ش��د. الزم به ذکر است که زمان بچه دهي در 
هر منطقه متناسب با شرایط آب و هوایي و گلدهي گیاهان متفاوت بود.

ب – تولید عسل
براي ارزیابي تولید عسل در کلني هاي تحت بررسي مجموع عسل برداشت 
ش��ده از کلني ها بعنوان عسل اس��تخراجي از کلني هاي ثبت شد، به این 
ترتیب که با توزین قاب هاي برداش��ت ش��ده قبل و بعد از استخراج عسل 
ومحاسبه مجموع تفاوت وزن قاب ها براي هر کلني، عسل استخراج شده 

محاسبه و ثبت مي شد.

ج – رفتار دفاعي وآرامش روي قاب
ارزیاب��ي رفتار آرام��ش ورفتار دفاع��ي کلني هاي تحت بررس��ي با روش 
نظري انجام مي ش��د. زی��را ارزیابي با روش مش��اهده اي و ارزیابي کمي و 
دقیق در زنبورس��تان هاي بخش خصوصي امكان پذیر نمي باشد. ارزیابي 
 نظ��ري رفتار دفاع��ي کلني ها در کش��ورهاي توس��عه یافته دنی��ا نیز در 
زنبورس��تان هاي مردمي با این روش صورت م��ي گیرد و ارزیابي آرامش 
روي قاب نیز با روش نظري انجام مي ش��ود)6(. در ارزیابي رفتار آرامش 
وقتي قاب را از کندو خارج مي کنیم امتیاز کلني متناسب با رفتار زنبوران 

کلني به شرح ذیل براي هر کلني در نظر گرفته مي شود:
الف : اگر هنگام بازدید اکثر زنبوران از روي قاب پرواز کرده وقاب را ترك 
کنند و زنبوران کارگر درروي قاب با س��رعت حرکت کرده و جابجا شوند 

امتیاز 1 درنظر گرفته مي شود.
ب : اگ��ر هنگام بازدید تعدادي از زنب��وران از روي قاب پرواز کرده وبقیه 
روي قاب بودند و حرکت زنبوران کارگر در روي قاب نسبتاً تند بود امتیاز 

2 در نظر گرفته مي شود.
ج: اگر هنگام بازدی��د حرکت زنبوران درروي قاب کند بود و اکثر زنبوران 

روي  قاب باقي  مي ماندند امتیاز3 لحاظ  مي شد.

د: اگ��ر هنگام بازدی��د حرکت زنبوران روي قاب بس��یار کند و آرام بود و 
زنبوران روي قاب مورد بازدید باقي مي ماندند امتیاز 4 داده مي شد.

براي ارزیابي رفتار دفاعي درزمان بازدید کلني ها متناسب با رفتار زنبوران 
کارگر کلني به شرح ذیل امتیاز داده مي شد.

الف: اگر کلني با دود زیاد نیز حالت تهاجمي داش��ت امتیاز 1 براي کلني 
درنظر گرفته مي شد.

ب : براي کلني هایي که با دود کم آرام نش��ده و رفتار تهاجمي داش��تند 
امتیاز 2 لحاظ مي شد.

ج : ب��راي کلن��ي های��ي که با دود کم آرام مي ش��دند و رفت��ار تهاجمي 
نداشتند امتیاز 3 داده مي شد.

د: براي کلني هایي که بدون دود آرام بوده ورفتار تهاجمي نداشتند امتیاز 
4 درنظر گرفته مي شد.

علیرغ��م پیش بیني هاي انجام ش��ده و آموزش زنبورداران قبل از تحویل 
ملك��ه دره��ر دو س��ال انجام ط��رح، نظارت کارشناس��ان اس��تاني طرح 
نش��ان دهنده ي عدم رعایت اصول الزم در بعضي زنبورس��تان هاي تحت 
 پوشش طرح بود لذا بدلیل عدم رعایت استانداردهاي الزم در ارزیابي صفات 
زنبورس��تان هاي مذکور از مقایس��ات نهایي حذف شدند. نتایج حاصل از 
ارزیابي صفات مختلف در زنبورس��تان هاي دو گروه طرح و شاهد در طي 
دو س��ال 1384 و 1385 با اس��تفاده از آزمون t مورد مقایسه قرار گرفت 
و براي مقایس��ه ي کلني هاي هر زنبورس��تان نیز از همین روش استفاده 
گردید. مدل آماري طرح براي هر زنبورستانXij = µ + αj + εij مي باشد 
که در آن Xij هر مشاهده، αj اثر تیمار و εij اثر تصادفي خطا مي باشد 
و از آنجایي که دو گروه براي مقایسه وجود دارد از آزمون t  براي مقایسه 

گروه شاهد و طرح استفاده شد.
عالوه بر مقایس��ات داخل هر زنبورس��تان نتایج حاصل از ارزیابي صفات 
دردوسال درکل زنبورستان هاي چهار استان نیز در قالب آزمون t تجزیه و 
تحلیل شد و براي هریک از صفات تحت بررسي درمجموع زنبورستان ها، 
براي هر س��ال تفاوت دو گروه از لح��اظ آماري مورد تجزیه و تحلیل قرار 

مقایسه ملکه هاي زنبورعسل ...
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گرف��ت. در پایان س��ال دوم نیز مجموع اطالعات حاص��ل از اندازه گیري 
عملیات در هر دو س��ال مورد مقایس��ه قرار گرفت و در واق��ع مجموعاً نتایج 
هر دوس��ال با هم براي مقایسه ملكه هاي شاهد و طرح بكار گرفته شد. کلیه 
تجزیه و تحلیل هاي آماري این تحقیق با اس��تفاده از نرم افزار SPSS انجام 

شد.

نتایج
اطالع��ات حاصل از ارزیاب��ي وتجزیه وتحلیل داده هاي بدس��ت آمده در 

هریک از صفات تحت بررسي بطور جداگانه در دوسال بررسي شد.

الف – تمایل به بچه دهي
 براس��اس نتای��ج حاصل��ه درم��ورد صفت بچه ده��ي در س��ال 1384 از 
زنبورس��تان هاي مختلف نتایج متفاوتي بدس��ت آمد و هر چند در بعضي 
زنبورس��تان ها اخت��الف معني داري بی��ن دوگروه ش��اهد و طرح وجود 
 )A2- نداش��ت و یا کلني هاي شاهد بهتر از کلني هاي طرح بودند )شكل
ولي درمجموع درزنبورس��تان هاي تحت پوش��ش طرح، ملكه هاي اصالح 
 ش��ده درمقایسه با ملكه هاي ش��اهد درمورد صفت بچه دهي، از وضعیت 

.)P>0/01( )2-C مطلوب تري برخورداربودند )شكل
نتای��ج حاص��ل از ارزیابي صف��ت بچه دهي کلني ها در س��ال 1385 نیز 
علیرغم تفاوت درزنبورس��تانهاي مختلف )ش��كل –B2( در مجموع نشان 
 )2–C دهنده برتري کلني هاي طرح نس��بت به کلني هاي شاهد )شكل
مي باش��د )P>0/01(. تجزیه وتحلیل آماري نتایج هر دو سال درکنارهم 
نی��ز نتایج فوق را تایید مي کند و نش��ان دهنده برت��ري ملكه هاي اصالح 
شده )شكل C-2( مي باشد )P>0/01(. مجموع نتایج حاصل از مقایسات 
مذکور نش��ان داد که کلني هاي مربوط به ملكه هاي اصالح ش��ده از نظر 
این صفت از وضعیت مطلوب تري برخوردار بوده و درشرایط یكسان تمایل 
کمتري به تقس��یم کلني و بچه دهي از خود نش��ان مي دهند که این امر 
مي تواند باعث بهبود صفات تولیدي و عملكردي کلني هاي مذکور گردد.

ب- تولید عسل
نتای��ج حاص��ل از ارزیاب��ي و تجزیه و تحلی��ل اطالعات تولید عس��ل در 

زنبورستان ها درسال 1384 متفاوت بود
)ش��كل –A3( ولي درمجموع کلني هاي اصالح شده نسبت به کلني هاي 
شاهد برتري )شكل C–3( نشان دادند )P>0/05(. نتایج حاصل از مقایسه 
کلني هاي ش��اهد وطرح درسال 1385 علیرغم تفاوت در زنبورستان هاي 
مختلف )ش��كل B–3( در مجموع ازنظر تولید عس��ل نش��ان دهنده عدم 

.)3–C وجود تفاوت معني دار بین دو گروه مي باشد )شكل
مجموع نتایج سال هاي 1384 و 1385 از نظر تولید عسل علیرغم برتري 
کم��ي ملكه هاي اصالح ش��ده، اخت��الف معني دار آم��اري بین دو گروه 
را نش��ان نمي دهد )ش��كل C–3(. لذا درمجموع مقایسات دو گروه نشان 
مي دهد که از نظر تولید عس��ل ب��راي حصول نتیجه مطلوب نیاز به زمان 

بیشتري مي باشد.
ج- رفتار آرامش کلني ها

نتایج حاصل از مقایس��ه کلني هاي شاهد و طرح از نظر آرامش کلني ها 
در سال 1384 در زنبورستان ها تفاوت داشت 

)ش��كل A–4( ولي در مجموع کلني هاي اصالح ش��ده از آرامش باالتري 
.)P>0/01(برخوردار بودند )4–C شكل(

همین نتایج درسال 1385 نیز نشان دهنده برتري کلني هاي اصالح شده 
) ش��كل C–4( بوده )P < 0/01( و در مجموع نتایج دو س��ال نیز موید 

.)P>0/01( بود )4–C وضعیت مطلوب تر کلني هاي اصالح شده )شكل

د- رفتار دفاعي
نتایج مربوط به مقایس��ه رفت��ار دفاعي کلني ها درس��ال 1384 علیرغم 
تفاوت زنبورس��تان ها )شكل A–5( در مجموع برتري کلني هاي اصالح 
ش��ده )ش��كل C–5( را نش��ان داد)P>0/01(. نتایج مقایسه کلني هاي 
مذکور درسال 1385 نیز علیرغم تفاوت هاي موجود )شكلB–5( برتري 
کلن��ي هاي ط��رح )ش��كل C–5( را نش��ان داد )P>0/05( بطوریكه در 
 واق��ع کلني هاي اصالح ش��ده از نظر رفتار دفاعي تف��اوت معني داري با 
کلن��ي هاي ش��اهد نش��ان داده و برتر از آنه��ا بودند. در نهایت مقایس��ه 
کلني هاي ش��اهد و طرح در س��ال ه��اي 1384 و1385 نش��ان دهنده 
برت��ري کلن��ي هاي اصالح ش��ده در مقایس��ه ب��ا کلني هاي ش��اهد از 
نظ��ر رفتار دفاع��ي )ش��كل C- 5( مي باش��د)P>0/01(. رفت��ار دفاعي 
 مطلوب در مجموع از نظر اقتصادي باعث بهره وري بیش��تر زنبورس��تان 

مي گردد.

شکل 2- مقایسه کلني هاي اصالح شده و شاهد از 
نظر صفت بچه دهي در سال هاي مختلف
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شکل 3- مقایسه کلني هاي اصالح شده و شاهد از نظر 
صفت تولید عسل در سال هاي مختلف

شکل 4- مقایسه کلني هاي اصالح شده و شاهد از 
نظر صفت آرامش در سال هاي مختلف

مقایسه ملکه هاي زنبورعسل ...
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شکل 5- مقایسه کلني هاي اصالح شده وشاهد از نظر صفت رفتار دفاعي درسالهاي مختلف

بحث
 نتای��ج حاص��ل از مقایس��ه ي ملك��ه ه��اي اص��الح ش��ده و ش��اهد در 
زنبورس��تان هاي بخش خصوصي در طي دو س��ال در اس��تان هاي تحت 
پوش��ش طرح نشان دهنده ي برتري ملكه هاي اصالح شده بود به طوري 
که ازنظر صفت بچه دهي در هر دو س��ال ملكه هاي اصالح ش��ده از نظر 
آم��اري از ملكه هاي ش��اهد برتر بودند. کلني هاي زنبورعس��ل در فصل 
 تولی��د گرده و افزایش جمعیت در صورت مهیا بودن عوامل دیگر اقدام به 
بچه دهي و تقسیم کلني مي کنند و گاهي از یک کلني چند کلني کوچک 
جدا مي شود. اقدام به تقسیم کلني و بچه دهي در زماني اتفاق مي افتد که 
 جمعیت کلني زیاد شده، و این زمان در نژادهاي مختلف زنبورعسل متفاوت 
مي باش��د به ط��وري که در بعض��ي نژادها در جمعیت ه��اي کمتر و در 
بعض��ي در جمعیت هاي باالتري بچ��ه دهي اتفاق مي افت��د. طبیعتاً در 
نژادهایي ک��ه در جمعیت هاي پایین تري اقدام به بچه دهي مي نمایند، 
حاص��ل بچ��ه دهي ایجاد کلني ه��اي کم جمعیت و ضعی��ف خواهد بود 
ک��ه نهایتاً باع��ث کاهش عملكرد کل�ن�ي ها مي ش��ود. زنبورعس��ل نژاد 

ایراني یكي از نژادهایي اس��ت که در مقایس��ه با نژادهاي اروپایي و اصالح 
ش��ده، از بچه دهي باالتري برخوردار مي باش��د )3(. لذا در این طرح به 
عنوان یكي از صفات مهم و الزامي براي بهبود و ارتقاء مورد بررس��ي قرار 
 گرفت. مقایس��ه ي ملكه هاي اصالح ش��ده در نسل هاي ششم و هفتم با 
ملكه هاي شاهد نشان داد که این صفت از پیشرفت قابل قبولي برخوردار 
بوده اس��ت. پیشرفت ژنتیكي صفت بچه دهي در زنبورستان طرح در طي 
س��ال هاي اجراي طرح نش��ان مي دهد که احتماالای��ن صفت از وراثت 

پذیري نسبتاً باالیي برخوردار باشد)2(.
تحقیقات انجام ش��ده توسط بصیري و همكاران )1378( روي زنبورعسل 
ایراني نش��ان دهنده ي این است که وراثت پذیري صفت بچه دهي معادل 
0/56 م��ي ب��اش���د )1(. Poklukar و همكاران )1999( در اس��لووني 
 نی��ز وراثت پذی��ري این صف��ت را 0/73 تخمی��ن زدن��د )11( بنابراین 
وراثت پذیري باالي این صفت سبب مي شود که امكان پیشرفت ژنتیكي و 
بهبود صفت در طرح هاي اصالح نژادي در زمان کم تري میس�ر ب�اش�د و 
 نتایج حاصل از پژوهش حاضر و برتري ملكه هاي اصالح شده در مقایسه با 
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 Paleolog ملكه هاي شاهد تأییدکننده ي این مطلب مي باشد. تحقیقات
و همكاران )1999( در مورد صفت بچه دهي نیز نش��ان دهنده ي برتري 
ملكه هاي اصالح ش��ده در مقایسه با توده ي بومي زنبورعسل در لهستان 

مي باشد )10(.
مقایس���ه ي م�لكه هاي اصالح شده و شاهد ازنظر تولید عسل نشان داد 
که در س��ال 1384 در سطح 5 درصد ب�رتري با م�ل�كه هاي اصالح شده 
مي باش��د ولي در س��ال 1385 و مجموع دو سال علیرغم برتري ظاهري 
ملكه هاي اصالح ش��ده تفاوت معني  دار آم��اري بین ملكه هاي دو گروه 

مالحظه نشد.
تولید عسل از صفات کمي وابسته به عوامل متعدد مي باشد که فاکتورهاي 
مختلف محیطي نیز تأثیر قابل توجهي روي این صفت مي گذارند و لذا در 

مجموع از وراثت پذیري پایین تري برخوردار است )5(.
 مس��تأجران و هم��كاران )1379( روي زنبورعس��ل منطق��ه ي اصفهان 
وراث��ت پذیري تولید عس��ل را 0/36 )5( و بصی��ري و همكاران )1378( 
نیز روي زنبورعس��ل ایراني وراثت پذیري عسل را 0/32 تخمین زدند)1(. 
درحال��ي که Bienefeld و هم��كاران )1990( وراثت پذیري عس��ل را 
Pirchner ،0/26 و همكاران 0/23، س��ولر و هم��كاران 0/58-0/36 و 
 الدروید 0/42 برآورد کردند )6(. تفاوت این برآوردها به دلیل اس��تفاده از 
روش هاي مختلف و نیز شرایط محیطي متفاوت در بررسي ها مي باشد. 
ام��ا به هرحال اطالعات حاصل از تحقیق��ات مختلف در مناطق گوناگون 
دنیا و نیز بررس��ي هاي انجام ش��ده در ایران در مجموع نشان دهنده ي 
این است که وراثت پذیري پایین تر تولید عسل در مقایسه با صفات دیگر 
باعث مي ش��ود که براي پیشرفت ژنتیكي این صفت در طرح هاي اصالح 
نژادي زمان بیشتري موردنیاز باشد و انتخاب کلني هاي برتر باید در طي 
نس��ل هاي متمادي انجام شود تا بهبود صفت تولیدعسل در حد مطلوب 
حاصل گردد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر و نتایج مقایس��ات انجام شده 
درمورد تولیدعسل در کلني هاي اصالح شده و شاهد نیز مؤید این مطلب 
اس��ت. در واقع علیرغم پیشرفت ژنتیكي موجود و برتري کّمي ملكه هاي 
اصالح ش��ده براي رسیدن به س��طوح باالتر و مطلوب تولیدعسل نیاز به 

ادامه ي انتخاب ها در طرح اصالح نژاد زنبورعسل مي باشد.
مطالعات Prabucki و همكاران )1998( در لهس��تان نشان داد که بعد 
از انجام طرح اصالح نژادي 15 س��اله، با معرفي ملكه هاي اصالح شده به 
کلني هاي منطقه پامرانیا، متوس��ط تولید عسل کلني هاي منطقه  بهبود 
یافت )11(. نتایج مش��ابه تحقیقات بلندم��دت روي نژادهاي کارنیوالن و 
ایتالیای��ي و تولی��د هیبریدهاي پر محصول از تالق��ي الین هاي متفاوت 
نژاده��اي مذکور نی��ز مؤید نیاز به کارهاي اصالح ن��ژادي بلندمدت براي 

افزایش تولیدعسل مي باشد.
مقایس��ه ي کلني هاي اصالح ش��ده و ش��اهد از نظر صفت آرامش کلني 
درهنگام بازدید، در هر دو س��ال در اس��تان هاي تهران، مرکزي، قزوین و 

اصفهان نشان دهنده ي برتري کلني هاي اصالح شده مي باشد.
بررس��ي ه��اي عب��ادي )1376( نش��ان داد که زنبورعس��ل ن��ژاد ایراني 
 نس��بت به نژادهاي اصالح  ش��ده ي اروپایي، تهاجمي تر اس��ت و لذا در 
طرح ه�اي اص�الح نژادي براي بهبود این رفتار باید تالش شود. به همین 
دالی��ل بهبود رفتار دفاعي به عنوان یك��ي از اهداف این طرح مورد توجه 

قرار گرفت.

ای��ن صفت رفتاري نیز از صفاتي اس��ت که علیرغ��م تأثیرات محیط روي 
آن از وراث��ت پذیري نس��بتاً باالیي برخوردار اس��ت. به ط��وري که نتایج 
تحقیقات بصیري و همكاران )1378( و Poklukar و همكاران )1999( 
 مؤی��د ای�ن م�طلب مي باش��د )1، 11(. نتایج حاص��ل از این پژوهش نیز 
نشان دهنده ي برتري ملكه هاي اصالح شده مي باشد و ملكه هاي اصالح 
ش��ده در هر دو س��ال برتري قابل توجهي در مقایسه با ملكه هاي شاهد 

نشان دادند.
 Genc و همكاران )1999( و Paleolog مقایس��ات انجام شده توس��ط
و همكاران )1999( نیز ن�ش���ان دهنده ي برتري ملكه هاي اصالح شده 
در مناطق تحت بررس��ي بوده است که با نتایج پژوهش حاضر هماهنگي 

دارند )8، 9(.
از ن�ظر رفتار دفاعي نیز کلني هاي اصالح ش��ده در هر دو س��ال 1384 
و 1385 وضعیت مطلوب تري را نس��بت به کل�ن�ي هاي ش��اهد نش��ان 
دادند. وراثت پذیري نس��بتاً باالي رفتار دفاعي توس��ط محققین مختلفي 
گزارش شده به طوري که بصیري و همكاران )1378( وراثت پذیري این 
صفت را 0/64 )1( و Poklukar و همكاران )1989( وراثت پذیري آن را 
 0/49 )11( گزارش کردند. مقایسات Paleolog و همكاران )1999( نیز 
نش��ان دهنده ي برتري ملكه هاي اصالح ش��ده نس��بت به توده ي بومي 
زنبوران عس��ل لهس��تان از نظر رفت��ار دفاعي مي باش��د )10( تحقیقات 
Genc و هم��كاران )1999( در ترکی��ه نی��ز نش��ان  داد ک��ه ملكه هاي 
اصالح ش��ده قفقازي رفتار تهاجمي کم تري از زنبوران عسل نژاد آناتولي 
 دارند)9(. نتایج تحقیق حاضر و مقایسات انجام شده نیز نشان  مي دهد که 
ملكه هاي اصالح شده در سال 1384 در سطح 5 درصد و در سال 1385 
در س��طح 0/01 نسبت به کلني هاي شاهد برتري دارند که نتایج مذکور 

تأیید کننده ي تحقیقات قبلي انجام شده مي باشد.
باتوج��ه ب��ه نتایج حاص��ل از این پژوهش م��ي توان نتیج��ه گیري نمود 
 ک��ه انتخ��اب کلني هاي برتر در طي 7 نس��ل عملیات اص��الح نژادي در 
منطقه ي مرکزي ایران س��بب بهبود قاب��ل توجه صفات بچه دهي، رفتار 
آرامش و رفتار دفاعي ش��ده که به دلیل وضعی��ت ژنتیكي خاص، صفات 
مذکور از پیش��رفت بیشتري برخوردار بوده اند و در ادامه ي این طرح نیز 
با ملحوظ نمودن نكات ظریفي مثل جلوگیري از هم خوني و هموزیگوتي 
آلل هاي جنس��ي مي توان روند مذکور و برتري ملكه هاي اصالح شده را 

حفظ نمود.
مقایس��ات انجام ش��ده ازنظر تولید عس��ل علیرغم برتري کمي و ظاهري 
کلني هاي اصالح شده نشان دهنده ي عدم اختالف معني دار آماري بین 
دو گروه مي باشد. این امر به دلیل وراثت پذیري کم تر صفت تولید عسل 
و تأثیر فاکتورهاي مختلف محیطي در تولید عس��ل است که درمورد این 

صفت، زمان الزم براي حصول نتیجه مطلوب را طوالني تر مي سازد.
لذا باید در ادامه ي طرح با دقت نظر الزم درجهت جلوگیري از هموزیگوتي 
آلل هاي جنس��ي که تأثیر مستقیم در کاهش جمعیت و کاهش عملكرد 
کلني ه��ا دارد و نیز انتخاب برترین کلني ها ازنظر تولیدعس��ل درجهت 
بهب��ود این صفت و رس��یدن به مرز مطلوب این صف��ت تالش گردد.پیرو 
تالش هاي انجام ش��ده توج��ه به صفاتي مثل زمس��تان گذراني، تطبیق 
پذیري کلني با ش��رایط خشک و نیمه خش��ک و به خصوص مقاومت به 
 آف��ات و بیماري ه��ا در برنامه هاي اصالح ن��ژادي ازجمله پژوهش حاضر 

مقایسه ملکه هاي زنبورعسل ...
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مي تواند صنعت زنبورداري را در رس��یدن به تولید پایدار و س��الم یاري 
کند.

سپاسگزاري 
بدینوس��یله از کلیه پرسنل بخش تحقیقات زنبورعسل و مدیریت مؤسسه 
تحقیق��ات علوم دامي کش��ور، معاونت اموردام وزارت جهاد کش��اورزي و 
کارشناسان ایستگاههاي پرورش ملكه کشور و نیز زنبورداران همكار طرح 
که در انجام طرح و مقایسه ملكه هاي اصالح شده همكاري داشتند تشكر 

و قدرداني مي شود.
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