
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

  اردبيل مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان

 

 گيالن و اردبيل استان در( سوم اليه)خصوصي بخش هايزنبورستان در شده اصالح هاي ملكه عملكرد ارزيابي عنوان پروژه:

 1248-13-049-9601-96007-960316: پروژه شماره مصوب -

 يصحرائ محمود هاي ملي ومشترك دارد(:ها وطرحخانوادگي مجري مسئول) اختصاص به پروژهنام و نام -

  خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 غالمحسين طهماسبيخانوادگي مشاور)ان(: و نامنام -

  دهقان باقري ويند -رحمت كرمي -حامد رضايي -ناصر تاج آباديخانوادگي همكاران: و نام نام -

 لياردب استان طبيعي منابع و كشاورزي آموزش و تحقيقات مركزمحل اجرا :  -

 01/01/1396تاريخ شروع :  -

 ماه 48مدت اجرا: -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و مدارك علمي          61776 با شماره        1401/4/5      اثر در مورخ اين -

 كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 .است بالمانع  مأخذ ذكر با نمودارها و ها منحني جداول، تصاوير، مطالب، نقل. است محفوظ چاپ حق -

 

 
 

 

 

 

 



   دهیچک

 زنبورداري موفقيت در مهم عوامل از رفتاري و توليدي مطلوب صفات داراي و شده اصالح هايملكه از استفاده

-هاي اصالح شده طرح كالن اصالح نژاد زنبورعسل ايراني با ملكهبا هدف مقايسه عملكرد ملكه اين تحقيق. باشدمي

الي  1396هاي هاي بخش خصوصي استان هاي اردبيل و گيالن  در بين سالهاي شاهد )ملكه بومي( در زنبورستان

 زنبورستان 12ايراني در  طرح كالن اصالح نژاد زنبورعسل هاي اصالح شدهملكهانجام شد. در اين مطالعه،  1999

صفات توليد عسل، عنوان شاهد( از لحاظ بومي )بههاي در كنار ملكههاي اردبيل و گيالن استان بخش خصوصي

-نامهپرسش اين منظور،. براي ندمورد ارزيابي قرار گرفتگذراني ندهي، آرامش روي قاب، رفتار تهاجمي و زمستابچه

اصالح هاي ملكهها با نظارت مجري طرح، آنقرار گرفت تا زنبوردار همكار طرح  12هاي خاصي طراحي و در اختيار 

اصالح شده در شرايط هاي نتايج نشان داد كه ملكه ارزيابي نمايند. بومي در زنبورستان خودهاي را در كنار ملكه شده

تري دهي، رفتار دفاعي و آرامش وضيعت مطلوبتوليد عسل، بچههاي اردبيل و گيالن از لحاظ اقليمي استان

هاي اصالح شده طرح طور كلي، نتايج اين تحقيق پيشرفت و بهبود صفات مذكور و برتري ملكهبه (.>P 05/0داشتند)

 هاي اردبيل و گيالن نشان داد. )بومي( در شرايط آب و هوايي استانهاي شاهد كالن را در مقايسه با ملكه

 گذرانيزمستان– رفتاردفاعي – دهي بچه – عسل توليد – نژاداصالح – زنبورعسل:   کلیدی هایواژه


