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 چكيده : 

ات مستقیم برابر ارزش تولید 141تا  60 به جهت گرده افشانی در کشورهاي مختلف بینعسل ارزش اقتصادي زنبور

ولی در حضور حشرات گرده  شود یمحصول خود گرده افشان محسوب م کی. کلزا برآورد شده استدر سال  آن

صورت خورده ه کشاورزي در ایران بیشتر بزنبورعسل محصول آن افزایش قابل توجهی پیدا می کند.  ه ویژهافشان ب

شناسی کافی در رابطه با نحوه لقاح گیاهان ندارند که این مهم باعث  کشاورزان اطالعات گیاهبیشترمالکی می باشد و 

به نقش زنبورعسل در افزایش ه است. از طرفی عدم توجه شدتولید کم محصوالت کشاورزي در واحد سطح 

محصوالت کشاورزي از جمله کلزا باعث شده است تا از حضور زنبورعسل در این مزارع استقبال نشود. لذا با توجه 

طرح تحقیقی ترویجی شامل درصدي زنبورعسل در افزایش محصول کلزا  30تا  20به پروژه هاي انجام شده و تاثیر 

(، تیمار ایزوله شده توسط توري بدون T1اه با گرده افشانی توسط زنبور عسل )ایزوله شده توسط توري همرتیمار 

( بر عملکرد و اجزاي T3گرده افشانی در شرایط آزاد )و تیمار بدون توري و  (T2گرده افشانی توسط زنبور عسل )

ایج نشان داد که بکار در ایستگاه گاودشت انجام شد. نت1397-1398، در سال زراعی 50عملکرد دانه کلزا رقم هایوال 

( نقش بارزي بر افزایش عملکرد دانه دارد. در این راستا عملکرد دانه رقم مورد T1گیري کنترل شده زنبور عسل )

کیلوگرم در هکتار بود. بدین ترتیب در  2320و  2290، 3170به ترتیب برابر  T3و  T1 ،T2بررسی در تیمارهاي 

درصد افزایش  27و  28تیمار گرده افشانی کنترل شده در مقایسه با شرایط ایزوله بدون زنبور و شرایط آزاد به ترتیب 

مار گرده افشانی کنترل شده عملکرد دانه را به دنبال داشت. برآورد اجزاي عملکرد دانه نیز حاکی از آن است که تی

د که در نهایت باعث افزایش عملکرد دانه شد. شمنجر به افزایش تعداد غالف در بوته به همراه افزایش وزن هزار دانه 

تحت کنترل ژنتیکی می باشد، لذا این صفت  هعمدبه طوربه لحاظ این که تعداد دانه در غالف بیشتر ناشی از ژنوتیپ و 

ي مختلف گرده افشانی قرار نگرفت. به طور کلی نتایج این مطالعه تاکید کرد که گرده افشانی تحت تأثیر تیمارها

و زنبوردار می تواند کلنی هاي زنبورعسل خود را از  زنبور عسل نقش بارز و معنی داري را بر عملکرد دانه کلزا دارد

 د.ابتداي گلدهی کلزا بمدت سه تا چهار هفته کنار مزارع فوق مستقر نمای
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