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ردی و رفتاری در ايران در مقايسه با نژادهای ديگر دنيا دارای زنبورعسل نژاد ايراني از نظر صفات عملک

اصالح شده طرح اصالح نژاد  یهاتحقيق حاضر با هدف بررسي عملکرد ملکهباشد. هايي ميها و ضعفبرتری

نسل چهاردهم تا  يدر ط يبخش خصوص هایزنبورستانشاهد در  یهابا ملکه سهيدر مقا يرانيزنبورعسل ا

 فهای مختلزنبورداران استان اريو در اخت يطراح يخاص یهاها پرسشنامهملکه يابيارز یانجام شد. برا جدهميه

ی اصالح شده هاملکه يابيارز .ندينما يابيشاهد ارز یهاسوم طرح را در کنار ملکه هيال یهاقرار گرفت تا ملکه

های اصالح شده و شاهد از نظر مقايسه ملکه. شد انجام تهرانزنبورستان استان  7در  های شاهدو مقايسه با ملکه

ها های طرح و در بعضي سالها ملکهدر بعضي سالدهي، آرامش روی قاب و رفتار تهاجمي نشان داد که بچه

از  داری با يکديگر ندارند. نتايج نشان داد کهها هم تفاوت معنيشاهد برتری دارند و در بعضي سال هایملکه

داری ها تفاوت معنيو در بقيه سال باشدهای شاهد ميبرتر از ملکه 1396های طرح در سال ملکهنظر توليد عسل 

دهد و با توجه به برتری ها نشان مياين تحقيق پيشرفت صفات مذکور را در بعضي سال در مجموع نتايج .نداشتند

صفات  نيا يکيژنت تيجهت تثب در ی طرح با تالشبايد در ادامهکشور  هایاستانهای اصالح شده در کل ملکه

و  يآت یهاسال يمياقل طيسازگار با شرا هایکلني جاديا یبرا ینژاداصالح نينو یهاو نيز استفاده از روش

 اقدام گردد. یارصنعت زنبورد ديمشکالت جد

 


