
 وزارت جهادكشاورزي

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

 

  هاي اصالح شده در زنبورستانهاي بخش خصوصي)اليه سوم( در استان البرزارزيابي عملكرد ملكه عنوان پروژه:

  1248-13-13-035-9601-96007-960302 :پروژه شماره مصوب

 حامد رضائي ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:خانوادگي مجري مسئول) اختصاص به پروژهنامنام و  -

  خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

  خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

سبي   خانوادگي همكاران:نام و نام - سین طهما صر تاج آبادي  -غالمح سن بانه –نا   -مجتبي تقي زاده  –ح

 احد نژادمحمد نامقي –نادر مشايخي  –چهره شبنم پري –علي سرتیپ پور  –عین اله سیفي 

 استان البرزمحل اجرا :  -

 1/1/1396 تاريخ شروع : -

 ماه 11سال و  3 مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و          61956 با شماره          5/5/1401  اين اثر در مورخ -

 مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 

 
 
 
 
 



 

ها در ايران در مقايسه با نژادهای ديگر دنيا دارای برتری یو رفتار یزنبورعسل نژاد ايراني از نظر صفات عملکرد

اصالح شده طرح اصالح نژاد زنبورعسل  یهاباشد. تحقيق حاضر با هدف بررسي عملکرد ملکهيهايي مو ضعف

انجام  جدهمينسل چهاردهم تا ه يدر ط يوصبخش خص یهاشاهد در زنبورستان یهابا ملکه سهيدر مقا يرانيا

 یهاقرار گرفت تا ملکه البرز زنبورداران استان اريو در اخت يطراح يخاص یهاها پرسشنامهملکه يابيزار یشد. برا

های ی اصالح شده و مقايسه با ملکههاارزيابي ملکه .ندينما يابيشاهد ارز یهاسوم طرح را در کنار ملکه هيال

ان داد که تفاوت نش دهيشاهد از نظر بچه های اصالح شده ومقايسه ملکه انجام شد.زنبورستان  11در  شاهد

شده بطور  های اصالحملکهو آرامش رفتار تهاجمي  از نظرا وجود ندارد. نتايج نشان داد که داری بين آنهمعني

از نظر صفت توليد عسل . نتايج نشان دهنده اين بود که P<0.05)) باشندميهای شاهد داری برتر از ملکهمعني

 جيدر مجموع نتا داری بين آنها وجود ندارد.های شاهد برتری دارند و در بقيه سالها تفاوت معنيدر يک سال ملکه

اصالح شده  یهاملکه یدهد و با توجه به برتريها نشان مسال ياين تحقيق پيشرفت صفات مذکور را در بعض

 یاصالح نژاد نينو یهاصفات و نيز استفاده از روش نيا يکيژنت تيجهت تثب ی طرح با تالش دربايد در ادامه

 اقدام گردد. یصنعت زنبوردار ديو مشکالت جد يآت یهاسال يمياقل طيشرا باسازگار  یهايکلن جاديا یبرا

 

 های اصالح شده، استان البرز، توليد عسل، رفتار دفاعي، آزمامش روی قاب، بچه دهيکلمات کليدی: ملکه

 


