
 وزارت جهادكشاورزي

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

 

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

 بوشهر

  1348-13-1357-038-9601-96007-960305 :پروژه شماره مصوب -

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

 فريد صادقي زاده خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

  خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

 حامد رضائي –اله سيفي عين –آبادي ناصر تاج  خانوادگي همكاران:نام و نام -

 محل اجرا :  -

 تاريخ شروع : -

 مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و          61734 با شماره         29/3/1401اين اثر در مورخ  -

 مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



صفات عملكرد سل نژاد ايراني از نظر  سه با نژادهاي ديگر دنيا داراي برتري يو رفتار يزنبورع ها و در ايران در مقاي

سي عملكرد ملكهيهايي مضعف ضر با هدف برر شد. تحقيق حا سل  يهابا صالح نژاد زنبورع شده طرح ا صالح  ا

انجام شد.  جدهمينسل چهاردهم تا ه يدر ط يوصبخش خص يهاشاهد در زنبورستان يهابا ملكه سهيدر مقا يرانيا

هاي مختلف قرار گرفت  تا زنبورداران اسشششتان اريو در اخت يطراح يخاصششش يهاها پرسشششششششنامهملكه يابيارز يبرا

سه با ملكه هاارزيابي ملكه.ندينما يابيشاهد ارز يهاسوم طرح را در كنار ملكه هيال يهاملكه شده و مقاي صالح  ي ا

و  دهياصالح شده و شاهد از نظر بچه هايملكه داري بينتفاوت آماري معني انجام شد.زنبورستان  6در  هاي شاهد

داري برتر از طور معنيه شششده ب هاي اصششالحاز نظر رفتار تهاجمي ملكه مشششاهده نشششد. نتايج نشششان داد كهآرامش 

. نتايج نشان دهنده اين بود كه از نظر توليد عسل در يک سال ملكه هاي شاهد P<0/05)باشند )هاي شاهد ميملكه

سال تفاوتي بين آنها وجود ندارد.  صفات مذكور را در  جيدر مجموع نتابرتري دارند و در يک  شرفت  اين تحقيق پي

ي طرح كشور بايد در ادامه يهااصالح شده در كل استان يملكه ها يدهد و با توجه به برتر ينشان م سال ها يبعض

 يهايكلن جاديا يبرا ياصشششالح نژاد نينو يهاصشششفات و نيز اسشششتفاده از روش نيا يكيژنت تيبا تالش درجهت تثب

 اقدام گردد. يصنعت زنبوردار ديو مشكالت جد يآت يهاسال يمياقل طيشرا باسازگار 

 


