
 وزارت جهادكشاورزي

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور

 

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

  1248-13-13-035-9601-96007-960308 :پروژه شماره مصوب

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

 نادر مشايخي ساردوئي خانوداگي مجري:نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 رحیم عبادي  خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

علي  -آبادي ناصیر اا  -حسین بانه –حامد رضیائي –غالمحسیین ههماسیبي  خانوادگي همكاران:نام و نام -

 اسماعیل غفوري – احد نژادمحمد نامقي – عین اله سیفي –سرایپ پور 

 استان قزوينمحل اجرا :  -

 1/1/1396 تاريخ شروع : -

 ماه 11سال و  4 مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و مدارك          61955 با شماره         5/5/1401اين اثر در مورخ  -

 علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

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

 

 
 
 
 
 
 



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

شدمي هاييضعف و سي عملكرد ملكهبا ضر با هدف برر سل  يها. تحقيق حا صالح نژاد زنبورع شده طرح ا صالح  ا

ستان يهابا ملكه سهيدر مقا يرانيا ص يهاشاهد در زنبور صبخش خ سل چهاردهم تا ه يدر ط يو ستان  جدهمين در ا

شد. برا نيقزو شنامهملكه يابيارز يانجام  س ص يهاها پر ستان اريو در اخت يطراح يخا هاي مختلف قرار زنبورداران ا

 سهياصالح شده و مقا يهاملكه يابي. ارزندينما يابيشاهد ارز يهاسوم طرح را در كنار ملكه هيال يهاگرفت  تا ملكه

آرامش  ،دهياصالح شده و شاهد از نظر بچه هايملكه سهيد. مقازنبورستان در استان انجام ش 9شاهد در  يبا ملكه ها

شان داد كه در ب يقاب و رفتار تهاجم يرو ض يهاها ملكهسال شترين  يشاهد برتر يهاها ملكهسال يطرح و در بع

. در باشاديشااهد م يهابرتر از ملكه 1396طرح در ساال  يهاعسال ملكه دينشاان داد كه از نظر تول جينتا نيدارند. ا

 يهاملكه يو با توجه به برتر دهديها نشااان مسااال ياين تحقيق پيشاارفت صاافات مذكور را در بعضاا جيمجموع نتا

 يهاصفات و نيز استفاده از روش نيا يكيژنت تيي طرح با تالش در جهت تثباستان بايد در ادامه نياصالح شده در ا

 يصنعت زنبوردار ديو مشكالت جد يآت يهاسال يمياقل طيبا شراسازگار  يهايكلن جاديا يبرا ينژاداصالح نينو

 اقدام گردد.

 


