
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان فارس 

 

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

 فارس

 1248-960306-96007-9601-039-13-50 :پروژه شماره مصوب -

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

 عبدالحميد كريمي خانوداگي مجري:نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

  انصاري ابراهيم - رجبي غالمعباس - موثقي سجاد -رضائي حامد - آباديتاج ناصرخانوادگي همكاران: نام و نام

  رستگار علي -

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان فارسمحل اجرا : 

  01/01/1396 تاريخ شروع : -

 ماه 11سال و  4 مدت اجرا : -

 امي كشورموسسه تحقيقات علوم دناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و مدارك علمي كشاورزي به         62132 با شماره  13/6/1401اين اثر در مورخ  -

 ثبت رسيده است. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  دهیچک

 هادر ايران در مقايسه با نژادهاي ديگر دنيا داراي برتري يو رفتار يزنبورعسل نژاد ايراني از نظر صفات عملكرد

شدمي هاييضعف و صفات توليد با شد تا با بهبود  سل در منطقه مركزي ايران تالش  صالح نژاد زنبورع . در طرح ا

سل، بچه ضي مذكور صفات بهبود ضمن تهاجمي ورفتار دهيع سل هايضعف از بع . شود رفع ايراني نژاد زنبورع

 بخش هايزنبورسالتان اختيار در فصالل ابتداي در شالده انجام هايريزيبرنامه اسالاس بر شالده جوان اصالالح هايملكه

 در شده اصالح هاينقاط ضعف و قوت ملكه انجام شده، ارزيابيقرار گرفت. سپس بر اساس  سوم اليه در خصوصي

هاي ريزيبر اساس برنامهاصالح شده نژاد ايراني  جوان هايملكه فارس استان در طرح اين در. شد مشخص سوم اليه

 هاملكه يابيارز يبرا هاي بخش خصوصي در اليه سوم قرار گرفت.انجام شده در ابتداي فصل در اختيار زنبورستان

 10اسالالتان در  هايدر شالالهرسالالتان فارس زنبورداران اسالالتان اريو در اخت يطراح يخاصالال هايسالالوم پرسالالشالالنامه هالي در

اصالح شده  هايملكه سهي. مقاشد يابيشاهد ارز هايطرح در كنار ملكه سوم هيال هايملكه وزنبورستان قرار گرفت 

و در صفت  (0P</05)برتر از گروه شاهد بوده  دهيصفات آرامش و رفتار بچه ،يصفت رفتار تهاجمو شاهد از نظر 

ستان شتند. يهابا ملكه يداريتفاوت معن يگذرانزم صل از اين پژوهش،در مجموع اين  شاهد ندا شرفت  نتايج حا پي

 اصالح هايبا ملكه سهيمختلف طرح جامع در مقا هاينسل از حاصل شده اصالح هايصفات مذكور و برتري ملكه

 .دهدمي نشان را فارس استان هوايي و آب شرايط در نشده
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