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ها زنبورعسل نژاد ايراني از نظر صفات عملکردی و رفتاری در ايران در مقايسه با نژادهای ديگر دنيا دارای برتری

اصالح شده طرح اصالح نژاد زنبورعسل  یهاملکهتحقيق حاضر با هدف بررسي عملکرد باشد. هايي ميو ضعف

انجام  جدهمينسل چهاردهم تا ه يدر ط يبخش خصوص یهاشاهد در زنبورستان یهابا ملکه سهيدر مقا يرانيا

قرار گرفت   فهای مختلزنبورداران استان اريو در اخت يطراح  يخاص یها پرسشنامه هاملکه يابيارز یشد. برا

استان زنبورستان  6در ها ارزيابي ملکه.ندينما يابيشاهد ارز یهاوم طرح را در کنار ملکهس هيال یهاتا ملکه

دهي های اصالح شده و شاهد از نظر بچهمقايسه ملکه خراسان شمالي با ملکه های شاهد مورد مقايسه قرار گرفت.

لحاظ صفت آرامش روی قاب تفاوت از داری بين آنها وجود ندارد. نتايج نشان داد که نشان داد که تفاوت معني

. (P<0/05)های اصالح شده برتر بودند های اصالح شده و شاهد وجود دارد و ملکهداری بين ملکهآماری معني

های شاهد بودند داری برتر از ملکهشده بطور معني های اصالحهمچنين از نظر صفت رفتار تهاجمي ملکه

((P<0/05داری های طرح از لحاظ توليد عسل اختالف معنيرغم برتری ملکهکه علي . نتايج نشان دهنده اين بود

های اصالح بين دو گروه مورد مطالعه وجود ندارد. در مجموع اين تحقيق پيشرفت صفات مذکور و برتری ملکه

های اصالح نشده در شرايط آب و هوايي استان های مختلف طرح جامع در مقايسه با ملکهشده حاصل از نسل

 خراسان شمالي را نشان مي دهد.

 


