
11سی و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمـی

رتبه دوم پژوهش های کاربردی
گروه تخصصی کشاورزی و منابع طبيعی

● عنـوان طـرح: بومی سـازی و بهبـود عملکـرد و رفتـار کلنی هـای زنبـور عسـل بـا اسـتفاده از 
ملکه هـای اصـاح شـده ایرانـی

● سازمان مجری: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور )سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی(
● پژوهشگر: دکتر غامحسین طهماسبی

● همـکاران: رحیـم عبـادی، محمـد بابایـی، ناصـر تـاج آبادی، هوشـنگ افـروزان، حامـد رضایی، 
عیـن اهلل سـیفی و نادر مشـایخی

● موسسه های همکار: وزارت جهاد کشاورزی- معاونت امور تولیدات دامی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

چكيده طرح:  
با توجه به وابستگی های زنبورعسل به محیط اطراف خود و نیز خصوصیات رفتاري و بیولوژیكي زنبورعسل، در 
مناطقي که این حشره بومی بوده و از میلیون ها سال پیش در آنجا زندگي کرده، مناسب ترین راهكار اصاح نژادي 
استفاده از توده یا نژاد بومي همان منطقه و تاش براي بهبود خصوصیات تولیدي و رفتاري آن توده است. لذا، با توجه 
به اینكه زنبورعسل ایرانی میلیون ها سال قبل از انسان در این منطقه می زیسته اصاح نژاد زنبورعسل ایرانی به عنوان 
راهكار اصلی برای صنعت زنبورداری انتخاب شد. ابتدا در طی مطالعه ای در اوایل دهه 137۰ با استفاده از خصوصیات 
مرفومتریک و پروتئین های بدن، پایداری و بقای این نژاد در ایران و وجود سه جمعیت متمایز آن به اثبات رسید. سپس 
در طرح اصاح نژاد زنبورعسل ایرانی برای بهبود صفات عملكردی و رفتاری این نژاد تاش شد. در سال 1377 پس از 
ارزیابي صفات تولید عسل، رفتار بچه دهی، رفتار تهاجمي، روی پنج هزار کلنی زنبورعسل در استان های تهران، مرکزی، 
اصفهان و قزوین با استفاده از روش سطوح حذفي مستقل حدود 2۰% کلني هاي برتر انتخاب و براي ادامه طرح خریداري 
و به موسسه تحقیقات علوم دامي کشور منتقل گردید . پس از آن تا سال 1396 و در طی چهارده نسل با ارزیابی صفات 
تولید عسل، رفتار دفاعی و رفتار بچه دهی در پایان هر سال یكصد کلنی برتر به عنوان کلنی های مادری و چهل کلنی 
برتر به عنوان کلنی های پدری انتخاب و برای تاسیس نسل بعد مورد استفاده قرار گرفت.  با توجه به نتایج حاصل از این 
طرح در طي چهارده نسل،  مقایسه میانگین سه نسل اول و سه نسل آخر طرح نشان داد که تعداد شاخون کلنی ها از  
1/۵9 به ۰/۰8 و  تعداد نیش کلنی ها از 13/96 به 1/۰۵7کاهش یافته است. به عبارت دیگر این دو صفت در طی چهارده 
نسل بیش از ده برابر بهبود یافته اند. همین مقایسه نشان دهنده این است که صفت تولید عسل نیز افزایشی در حد سه 
برابر داشته است. روند ژنتیكی و فنوتیپی صفات بچه دهی، رفتار دفاعی و تولید عسل در نسل های یاد شده نشان  دهنده 
جهت گیری صحیح و بهبود صفات مورد نظر در سال های انجام طرح است. عاوه بر روند ژنتیكی و فنوتیپی مطلوب 
صفات تولید عسل رفتار دفاعی و رفتار بچه دهی در کلنی های طرح، ملكه حاصل از این کلنی ها در نسل های متفاوت 
در زنبورستان های بخش خصوصی با ملكه شاهد و در کلنی های یكسان و مدیریت مشابه مورد مقایسه قرار گرفت که 

نتایج حاصل نشان دهنده برتری ملكه های طرح دراغلب صفات تحت بررسی بود.


