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چکيده
رفتار بهداشتي يكي از مكانيسم هاي دفاعي مهم زنبورعسل است که جهت دفاع در برابر انواع پاتوژنهاي مرحلهي
نوزادي نظير باکتري ،قارچ و همچنين کنهي واروآ انجام ميگيرد .يكي از رفتارهاي بهداشتي کلني هاي زنبورعسل شامل
تشخيص نوزادان مرده ،آلوده و يا غير طبيعي درون سلول نوزاد و به دنبال آن درپوشبرداري و تخليهي نوزادميباشد.
بررسي اين صفت بر روي  011کلني زنبورعسل از کلنيهاي پشتيبان طرح جامع اصالح نژاد زنبورعسل انجام شد .در
اين تحقيق،صفات درپوشبرداري و تخليهي الروهاي آلوده وصفات عملكردي نظيرتوليد عسل ،جمعيت ورفتار دفاعي
کلنيها طي دو مرحله در بهار و تابستان مورد ارزيابي قرارگرفت.وازروش ازت مايع براي کشتن شفيرهها استفاده
شد.طبق نتايج به دست آمده ،کلنيهاي مورد بررسي ،تنوع فنوتيپي قابل توجهي را براي صفات درپوشبرداري و تخليهي
الروهاي آلوده نشان دادند.در مرحلهي اول  10درصد از کلنيها و در مرحلهي دوم  01درصد از کلنيها رفتار بهداشتي
مطلوب بروز دادند.طبق نتايج به دست آمده رفتار دفاعي کلنيها با رفتار درپوشبرداري و تخليه همبستگي ندارد و هيچ
رابطهي معنيداري بين رفتارهاي بهداشتي و رفتار دفاعي وجود ندارد .همبستگي جمعيت بالغين با رفتار درپوشبرداري
معنيداري نبود ،اما جمعيت بالغين با رفتار تخليه همبستگي معنيداري داشت ( .)P<1/10در اين تحقيق رفتار بهداشتي
درپوشبرداري همبستگي معنيداري با توليد عسل داشت( .)P<1/10همچنين همبستگي رفتار تخليه نيز با توليد عسل
معنيدار بود(.)P<1/10با توجه به نتايج به دست آمده به نظر ميرسد در راستاي سياستهاي اصالح نژادي ،انتخاب
کلنيهاي بهداشتي نتايج رضايت بخشي را در آينده به همراه داشته باشد.
واژههاي كليدي:درپوشبرداري ،تخليهي الرو آلوده ،توليد عسل،جمعيت ،رفتار دفاعي،زنبور عسل ايراني
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Abstract

Hygienic behavior is important defense mechanism of honeybee colonies. This behavior protected
the colonies against various pathogens such as bacteria, fungi and some parasites similar varroa
mite. One of Hygienic behavior is consist of detecting of damaged or died brood, uncapping their
cells and removing the broods. This study was carried out on 100 colonies of honeybee breeding
project of Iran. Uncapping and removing and also some performance traits such as honey
production, defense behavior and population size of honeybee colonies were evaluated in the spring
and summer. Results showed considerable phenotypic variation of uncapping and removing in the
honey bee colonies. 21 and 18 percent of colonies had desirable hygienic behavior in the first and
second period of research. Results showed there are no significant correlation between defense
behavior and hygienic behavior. Obtained results showed the removing have significant correlation
with population size (P<0.05), honey production have significant correlation with uncapping
(P<0.01) and removing behavior (P<0.05). Based on these results it seems the selection of hygienic
colonies in honeybee breeding programs can make good progress in the future.
Key words: Hygienic behavior, Honey production, Population, Defense behavior, Apis mellifera
meda

 رفتار بهداشتي شامل تشخيص نوزادان.انجام ميگيرد

مقدمه

- آلوده و يا غير طبيعي و به دنبال آن درپوش،مرده

زندگي اجتماعي درون کلنيها همراه با محيط النهي

 ميباشد(بوکينگ و1 و تخليهي الروآلود ه0بردار ي

نسبتاً ثابت که در آن هزاران فرد در کنار يكديگر در

 و پرزساتو1111a گراماکو و کونكالوز،0111 اسپيواک

،تعامل هستند و حضور منابع ذخيرهاي شهد و گرده

درصد10  کلنيهايي که بيش از.)1111 و همكاران

کلنيهاي زنبور عسل را هدفي جذاب براي عوامل

81  آلوده و يا غير طبيعي را در مدت،نوزادان مرده

بيماريزا و انگلها قرار داده است (ايوانس و همكاران

 کلنيهاي بسيار بهداشتي،ساعت از کندو حذف نمايند

 رفتار بهداشتي(درپوشبرداري و تخليهي الرو.)1112

 رفتار.)1111 محسوب مي شوند (پرزساتو و همكاران

آلوده)به عنوان يكي ازمكانيسمهاي دفاعي کليدي زنبور

بهداشتي يك نوع ايمني اجتماعي است که به وسيلهي آن

 اين رفتار به.عسل بسيار مورد توجه قرار گرفته است
وسيلهي زنبوران کارگر کلني جهت دفاع در برابر انواع

1

.Uncapping
2
.Removing

 قارچ و کنهي واروآ،بيماريهاي نوزاد نظير باکتري
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زنبوران کارگر ،محرکهاي شيميايي آزاد شده از الرو

عوامل محيطي (دما ،رطوبت ،شرايط شان ،جريان شهد و

بيمار را شناسايي و در نهايت نوزاد بيمار را از النهحذف

 ،)...عوامل شيميايي (فرمونها ،بوهاي نوزاد مرده،

مينمايند(سوانسون وهمكاران .)1111رفتارهاي بهداشتي

بوهاي کنهي انگلي و  ،)...عوامل فيزيكي (جنبشها،

براي حيات و پويايي جمعيت زنبور عسل بسيار حائز

ارتعاش ،نور و  )...و همچنين به وسيلهي اثر متقابل بين

اهميت هستند .زيرا اين رفتارها از توسعهي بيماريهاي

همهي اين عوامل ميباشد(گراماکو و کونكالوز.)1111bبا

نوزادان و کنهي واروآ در کلني جلوگيري ميکنند.

توجه به مطالعات انجام شده بر روي جنبههاي مختلف

رفتارهاي بهداشتي تحت کنترل ژنتيكي هستند ،اما به

رفتار بهداشتي ،نشانههاي بويايي،عامل اصلي تشخيص

وسيلهي شرايط آب و هوايي نظير رطوبت ،دما و

نوزاد غير طبيعي درون سلول درپوشيده است(گراماکو

همچنين شرايط کلني تحت تاثير قرار گرفته و بسيار

و کونكالوز .)1111aاسپيواک و گيليام( )0111گزارش

متغير ميباشند(گراماکو و کونكالوز  .)1111bروتن

نمودند بروز رفتار بهداشتي وابسته به توانايي کلني و

بوهلر ( )0128نشان داد که اين رفتار به وسيلهي آللهاي

شرايط محيطي نظير جريان عسل است.مسترمن و

مغلوب در دو ژن تحت تاثير واقع ميشود و نشان داد که

همكاران ( )1111سطح و ميزان رفتارهاي بهداشتي

اين رفتار يك صفت مغلوب است .وي مدل دو جايگاهي

درکلني را وابسته به عوامل ژنتيكي و فيزيولوژيكي

مندلي را براي بروز آن پيشنهاد کرد .يك جايگاه منجر به

زنبوران در يك کلني دانسته و معتقدند شرايط عصبي-

درپوشبرداري ( )uو جايگاه ديگر منجر به تخليهي

هورموني ،در شروع يا کنترل اين رفتارها موثر است و

سلول حاوي الرو مرده ()rميگردد(گراماکو و کونكالوز-a

شرايط محيطي شامل هر دو جنبهي داخل و خارج کلني

1111و آنگر و گوزمن نووا .)1101ولي بنا بر گزارش

ميتواند بر ميزان رفتارهاي بهداشتي انجام شده در يك

کرينو همكاران ( )1111اساس ژنتيكي رفتارهاي

کلني تاثيرگذار باشد .بر اساس مطالعات اسپيواگ و گري

بهداشتي بسيار پيچيده است و ژنهاي زيادي در بروز

( )0111الينهاي بهداشتي نسبت به الينهاي تجاري

اين صفت نقش دارند .استانميروويكو پجوويك ()1111

توليد عسل بيشتري داشتند و بيان نمودند که دو صفت

نشان دادند که بروز رفتارهاي بهداشتي نميتواند توسط

با يكديگر مرتبط هستند .اسپيواک و گيليام ()0111aنشان

چند جايگاه محدود توصيف شود بلكه به صورت پلي

دادند کلنيهاي داراي رفتار بهداشتي باال (با تخليهي بيش

ژنيك کنترل ميگردد.

از  10درصددر  81ساعت) توليد عسل بيشتري نيز

رفتار بهداشتي صفتي با محدودهي وراثت پذيري بين

داشتند.

 1/08تا  1/20است.اين مقادير نشان مي دهد که بيان

روتر( )0111aکلنيهاي انتخاب شده براي رفتار بهداشتي

رفتار بهداشتي به شدت تحت تاثير عوامل محيطي است.

توليد عسل بيشتري از کلنيهاي انتخاب نشده داشتند .اما

در کلنيهاي ضعيف و يا در صورت عدم وجود شهد،

براساس مطالعات اسپيواک و روتر ( )1110بين کلنيهاي

تخليهي سلولهاي نوزاد مرده و آلوده کاهش مييابد.

اصالح شده براي رفتار بهداشتي و کلنيهاي انتخاب

زنبوران بهداشتي جوان همهي نوزادان بيمار را بدون

نشده (استارالين) ،از لحاظ توليد عسل تفاوت معنيداري

توجه به وجود شهد در کندو تخليه ميکنند .اما زنبوران

ديده نشد.

مسن تر از چهار هفته فقط در صورت وجود جريان شهد

اين تصور که زنبوران بهداشتي داراي درجه بااليي از

اقدام به تخليهي سلولهاي آلوده مينمايند(بوکينگ و

رفتارتهاجمي ميباشند از الين بهداشتي براون 0توسط

اسپيواک .)0111بيان رفتار بهداشتي به شدت تحت تاثير

همچنين

براساس

گزارش

اسپيواک

و

.Brown

1
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روتن بوهلر مطرح شد .اما روتن بوهلر ( )0128bنشان

بهار و تابستان 0111در کرج  ،ييالقات تاش در شمال

داد که رفتار بهداشتي و قدرت دفاعي زنبوران توارث

شاهرود و بويين زهرا انجام شد.

جداگانهاي دارند و کلنيهايي که رفتار بهداشتي باالتري

ارزيابي جمعيت زنبوران

دارند به اندازه ساير کلنيها آرام هستند .همچنين بر

جمعيت زنبوران بالغ به صورت بصري با استفاده از يك

اساس مطالعات اسپيواک ( )0112رفتارهاي بهداشتي

مقياس  0تا 8براي هرقاب زنبور انجام گرفت .به طوريكه

سبب کاهش توليد عسل و يا تهاجمي شدن زنبوران

يك قاب که دوطرف آن کامال توسط زنبوران بالغ

نميشوند .بنابر تحقيق اسپيواک و گري ( )0111نيز

پوشيده شده بود به عنوان يك قاب کامل زنبور وقاب

رابطهاي بين رفتار بهداشتي و قدرت تهاجمي زنبوران

هاي با جمعيت کمتر به نسبت جمعيت موجود برروي

گزارش نشد .اسپيواک و روتر ( )0112نيز نشان دادند

قاب ،کسري از عددچهاردرنظر گرفته شدند.

کهكلنيهاي بهداشتي به ماليمت تودهاي هستند که از آن

ارزيابي عسل توليدي

پرورش يافتهاند .هدف از اين پژوهش ،ارزيابي صفات

براي ارزيابي مقدار عسل توليدي کلنيها،وزن عسل

رفتارهاي بهداشتي (درپوشبرداري و تخليهي نوزاد

برداشتي و باقيمانده محاسبه شد .تفاوت وزن قابهاي

مرده) و تاثير آنها بر صفات عملكردي نظير توليد عسل،

عسل هر کندو قبل و بعد از استخراج عسل ،ميزان عسل

جمعيت و همچنين رفتار دفاعي کلنيهاي زنبور عسل

توليدي قابها و مجموع عسل استخراج شده از قابهاي

بود .هدف از اين تحقيق ،بررسي رفتار بهداشتي زنبوران

هر کلني ميزان عسل توليدي آن کلني را تشكيل دادند.

عسل ايراني به منظور تعيين همبستگي بين صفات

وزن عسل باقيمانده نيز با استفاده از قابهاي مخصوص

عملكردي زنبوران (توليد عسل ،جمعيت و رفتار دفاعي)

کهباسيم گالوانيزه به مربعات0×0کادربندي شده بودند

و صفات رفتارهاي بهداشتيدرپوشبرداري و تخليهي

محاسبه شد .در پايان با مجموع عسل باقيمانده و

نوزاد به منظور تعيين راهكار در سياستهاي اصالح

برداشتي ،کل عسل توليدي هر کلني بدست آمد.

نژادي در توده زنبور عسل ايراني است.

ارزيابي رفتار دفاعي

مواد و روشها
تحقيقبه مدت يكسال درطي دومرحله برروي  011کلني
يكسان سازي شده از نظر جمعيت و عسالز کلنيهاي
پشتيبان طرح جامع اصالح نژاد در مؤسسهي تحقيقات
علوم دامي کشورانجام گرفت .منشا اصلي اين کلنيها از
استانهاي تهران ،مرکزي ،اصفهان و قزوين بود.دراين
تحقيق صفات رفتارهاي بهداشتي (درپوشبرداري
وتخليهي نوزاد مرده) ،ميزان جمعيت بالغين ،توليد عسل
ورفتار دفاعي زنبوران مورد بررسي قرار گرفت .براي
بررسي صفات مورد ارزيابي ،کلنيها ابتدا از نظر
جمعيت بالغين و عسل با جابجايي قابهاي عسل و
نوزاد ،يكسان سازي شدند .ارزيابي اين صفات در طي

ارزيابي رفتار دفاعي با روش نظري و با استفاده از
مقياس يك تا چهار انجام شد .به نحوي که در زمان
بازديد کلنيها و با خارج کردن قاب از داخل هر کلني،
متناسب با رفتار زنبوران ،امتيازي براي هر کلني در نظر
گرفته شد:
الف -اگر کلني با دود زياد حالت تهاجمي داشت ،امتياز
يك براي کلني در نظر گرفته مي شد.
ب -براي کلنيهايي که با دود کم آرام نشده و رفتار
تهاجمي داشتند ،امتياز دو لحاظ مي شد.
ج -براي کلنيهايي که با دود کم آرام مي شدند و رفتار
تهاجمي نداشتند ،امتياز سه داده مي شد.
د -براي کلنيهايي که بدون دود آرام بوده و رفتار
تهاجمي نداشتند ،امتياز چهار در نظر گرفته مي شد.
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ارزيابي صفات رفتارهاي بهداشتي (درپوشبرداري و

عسل از وراثت پذيري پاييني ( )1/12برخوردار است .اين

تخليهي نوزاد مرده)

صفت بيشتر متأثر از واريانس ژنتيكي غير افزايشي و

در اين تحقيق به منظور بررسي صفات درپوش-

عوامل محيطي بوده و کمتر تحت تاثير واريانس ژنتيكي

برداري وتخليهي نوزاد مرده ازازت مايع جهت کشتن

افزايشي است .علت توليد پايين عسل در کلنيهاي تحت

شفيرهها استفاده شد .اين روش اولين بارتوسط

بررسي را ميتوان به بروز عارضهي ناپايداري

برومنشنك ( )1110پيشنهاد شد .براي انجام اين بررسي

کلني )CCD(0در سال  11نسبت داد که در نتيجهي آن

از دو سيلندر يا استوانه توخالي از جنس گالوانيزه به

کلنيها به شدت ضعيف شدند و فرصت کافي براي

قطر شش سانتيمتر و ارتفاع 00سانتيمتر استفاده شد.

افزايش جمعيت نداشتند .همچنين به علت گرماي بي

قبل از انجام آزمايش ،براي تخمريزي ملكه ،همزمان به

سابقه هوا در آن سال در مناطق استقرار کلنيها ،توليد

همهي کلنيها يك شان بافته شدهي( پوکه) کدگذاري

شهد گلها به ميزان زيادي کاهش يافت.

شده داده شد سپس در سن چهار روزگي شفيرهها

در اين تحقيق در مرحلهي اول آزمايش (فصل بهار) در

آزمايش ازت انجام گرفت.براي هر کلني حدود  111ميلي

مقايسه با مرحلهي دوم (فصل تابستان) رفتار بهداشتي

ليتر ازت مايع جهت کشتن حدود 021سلول نوزاد مورد

بيشتري صورت گرفت ،اما اين تفاوت معنيدار نبود و

استفاده قرار گرفت .اين استوانه در محلي از قاب که پر

واريانس رفتارهاي بهداشتي در بهار و تابستان تغييري

از شفيره بود ،قرار داده ميشد بعد از  81 ،18و21ساعت

نكرد.در اين تحقيق بين رفتار درپوش برداري در سه

از ريختن ازت از طريق بازديد کلنيها تعداد سلولهاي

روز متوالي در دو مرحلهي آزمايش تفاوت معنيداري

شفيرهي مردهاي که درپوش برداري وتخليه شدند،

مشاهده نشد .ازمجموع  011کلني ارزيابي شده در

شمارش و ثبت گرديد .کلنيهايي که ظرف  81ساعت پس

مرحلهي اول  10درصد و در مرحلهي دوم  01درصداز

از ريختن ازت مايع بيش از  10درصد شفيرههاي مرده

کلنيها اقدام به تخليهي بيش از  10درصد شفيرهها در

را درپوش برداري و تخليه نمودند به عنوان کلنيهاي

 81ساعت نمودند .که از اين تعداد،چهار درصد کلنيها

بهداشتي در نظر گرفته شدند.

اقدام به تخليهي  011درصد نمودند .براساس تحقيق

نتايج و بحث
صفات رفتار بهداشتي و عملكردي طي دو مرحله دربهار
و تابستان مورد ارزيابي قرارگرفت .نتايج حاصل از
آناليز دادههاي جمعآوري شده ،در جدول  0نشان داده
شده است .دامنهي وسيعي از صفات درپوش برداري و
تخليهي الرو مرده در دو مرحلهي آزمايش مشاهده شد.
براساس آمارنامهي وزارت جهاد کشاورزي سال 11
ميانگين توليد عسل هر کلني مدرن و بومي در کشور به
ترتيب  1/11و  8/18کيلوگرم گزارش شده است .وراثت
پذيري توليد عسل در محيطها و جمعيتهاي مختلف،
متفاوت است .بنابر گزارش بينفلد و پيچنر ( )0111توليد

نجفقليان وهمكاران(10 ،)1100bدرصداز زنبوران عسل
ايراني بهداشتي بوده و بااستفاده از تكنيك ازت مايع
بيش از  10درصد شفيرههاي مرده را ظرف 81ساعت
تخليه نمودند.نتايج تحقيق اسپيواک و روتر(،)0111
بوکينگ و اسپيواک( ،)0111اسپيواک و داوني()0111و
اسپيواک و گري( )0111نشان ميدهد که ميزان
رفتارهاي بهداشتي درپوشبرداري و تخليهي شفيرهها
درحد مطلوب در 01درصد از کلنيهاي آمريكا وجود
دارد .اسپيواک و روتر ( )0111ميانگين کل رفتار
بهداشتي را در يك گروه از کلنيهاي اصالح شدهي
استارالين و يك گروه از کلنيهاي معمولي ايتاليايي به
)Colony Collapse Disorder (CCD

1
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ترتيب 11و 01درصد برآورد نمودند وميزان رفتارهاي

تخليه نمودند .اولدرويد و اوکسلي ( )1111نشان دادند که

بهداشتي درپوشبرداري و تخليهي شفيرهها درحد

11درصد از کلنيهاي استراليايي بهداشتي هستند.

مطلوب در  12درصد از کلنيها مشاهده شد .بنا بر

نتايج همبستگي بين صفات رفتارهاي بهداشتي (درپوش

گزارش اسپيواک و گري ( )0111الين غير بهداشتي

برداري و تخليهي الرو مرده) و صفات عملكردي در

وبهداشتي به ترتيب  01و  10درصد از شفيرههاي کشته

جدول 1ارائه شده است.

شده به روش انجماد را  81ساعت پس از معرفي به کندو
جدول -1آمار توصيفي صفات عملکردي و رفتارهاي بهداشتي)درپوش برداري و تخليهي الرو مرده(
آماره

ميانگين

متغير

انحراف معيار

حداکثر

حداقل

بهار

تابستان

بهار

تابستان

بهار

تابستان

بهار

تابستان

درصد درپوش برداري بعد از  18ساعت

12/12

11/11

08/01

08/12

01

81/22

011

011

درصد درپوش برداري بعد از  81ساعت

12/11

10/22

1/11

2/21

01/12

11

011

011

درصد درپوش برداري بعد از  21ساعت

11/11

11/01

1/80

1/11

01/12

12/11

011

011

درصدتخليه بعد از 18ساعت

28/01

21/10

01/2

01/12

12

10/11

11/82

011

درصد تخليه بعد از  81ساعت

11/0

11/11

02/01

00/82

80/08

81/11

11/10

011

درصد تخليه بعد از  21ساعت

12/18

10/2

00/18

1/11

88/28

02

011

011

-

2/118

-

1/182

-

1/111

-

01/101

رفتاردفاعي

1/22

1/21

1/012

1/212

1

1

8

8

جمعيت بالغين (قاب)

2/10

0/21

0/18

0/22

8

8

01

1

عسل (کيلوگرم)

جدول  - 2همبستگي بين صفات عملکردي و رفتارهاي بهداشتي(درپوشبرداري و تخليهي الرو مرده)
متغيرها

انتقال شفيره

درپوش

هاي آلوده

برداري

جمعيت بالغين

رفتار دفاعي

سطح پرورش
نوزادان

توليد عسل

*10110

*10122

*10120

10111

10112

سطح پرورش نوزادان

10011

10011

**10810

-10121

0

رفتار دفاعي

10110

10111

-10012

0

جمعيت بالغين

*10111

10121

0

درپوش برداري

**

انتقال شفيره هاي آلوده

10218

توليد عسل
0

0

0

*همبستگي معني دار در سطح  **%0همبستگي معني دار در سطح %0

نتايج تجزيه و تحليل دادههاي جمعآوري شده نشان داد

همان روز دارد .خصوصيات رفتاري زنبوران بهداشتي

که بين رفتارهاي بهداشتي در سه روز متوالي همبستگي

به وسيلهي عوامل مختلفي از جمله ژنتيك ،سيستمهاي

مثبت بااليي وجود دارد (** .)1/218نرخ درپوش برداري

عصبي ،اجتماعي و شرايط محيطي تحت تاثير قرار

در هر روز همبستگي قابل مالحظهاي با نرخ تخليه در

ميگيرد .نتايج به دست آمده نشان ميدهد که رفتار

ارزیابی رفتارهاي درپوش برداري و تخلیهي الروهاي آلوده و همبستگی آنها با تولید عسل،جمعیت ورفتار دفاعی كلنیهاي زنبورعسل ایرانی
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دفاعي کلنيها بر رفتارهاي بهداشتي درپوشبرداري و

حتي جمعيت بالغ کمتري نيز نسبت به کلنيهاي غير

تخليه اثري ندارد و همبستگي معنيداري بين رفتارهاي

بهداشتي داشته باشند .دليل اين امر اين است که کلني-

بهداشتي و رفتار دفاعي وجود ندارد .طبق تحقيقات

هاي بسيار بهداشتي کوچكترين اختالل در داخل

اسپيواک و گري ( )0111نيز رفتارهاي بهداشتي تاثيري

سلولهاي شفيره را حتي اگر عامل آن کنه يا عامل

در رفتار دفاعي کلنيها ندارند و کلنيهاي بهداشتي به

بيماريزا نيز نباشد به سرعت شناسايي ،درپوش

ماليمت تودهاي هستند که از آن پرورش مي يابند .با

برداري و تخليه ميکنند .در نتيجه جمعيت نوزادان و

وجود اينكه شرايط محيطي روي بروز اين صفت تاثيرات

بالغين در اين گونه کلنيها کاهش پيدا مي کند.

قابل توجهي دارد اما در مجموع اين صفت از وراثت

در اين تحقيق رفتار بهداشتي درپوشبرداري همبستگي

پذيري بااليي برخوردار است .همچنين با توجه به

معنيداري بر توليد عسل داشت( .)P<1/10همچنين

گزارش روتن بوهلر( )0128که رفتارهاي بهداشتي و

همبستگي رفتار بهداشتي تخليه نيز با توليد عسل معني-

رفتار دفاعي در زنبوران عسل توارث جداگانه اي دارند،

دار بود( .)P<1/10اين نتايج نشان ميدهند که رفتارهاي

نتايج حاضر تاييد مي شود.

بهداشتي اثر معنيداري بر توليد عسل دارند و کلنيهايي

در اين تحقيق اثر جمعيت بالغين بر رفتار بهداشتي

که رفتار بهداشتي باالتري دارند ،توليد عسل بيشتري نيز

درپوش برداري معنيداري نبود ،اما جمعيت بالغين بر

خواهند داشت .در صورتيكه اين ارتباط ناشي از عوامل

رفتار بهداشتي تخليه اثر معنيداري داشت (.)P<1/10

ژنتيكي باشد ،اصالح و انتخاب زنبوران عسل براي توليد

اين نتايج با گزارش اسپيواک و داوني ( )0111مطابقت

عسل و يا رفتار بهداشتي منجر به پاسخ به انتخاب

دارد که نشان دادند کلنيهاي پر جمعيت رفتارهاي

همبسته در صفت ديگر خواهد شد .نتايج تحقيق اسپيواک

بهداشتي بيشتري بروز ميدهند و در برابر آفات به

و گري ( )0111نشان ميدهد که الينهاي بهداشتي در

خصوص کنهي واروآ مقاومتر هستند .همچنين نتايج

مقايسه با الينهاي تجاري توليد عسل بيشتري داشتهاند

تحقيق نجفقليان و همكاران ( )1100aنشان داد که اثر

و دو صفت با يكديگر همبستگي هستند .همچنين اسپيواک

اندازهي جمعيت در بيان رفتارهاي بهداشتي بسيار

و روتر ( 0111و  )1110بيان نمودند که کلنيهاي انتخاب

معنيدار است ( .)P<1/10اسپيواک و داوني ( )0111در

شده براي رفتار بهداشتي توليد عسل بيشتري از کلني-

مقايسهي کلنيهاي بهداشتي و غير بهداشتي در زنبوران

هاي انتخاب نشده داشتند .طبق گزارش اسپيواک و گيليام

زرد ايتاليايي نشان دادند که کلنيهاي بهداشتي جمعيت

( )0111کلنيهاي داراي رفتار بهداشتي باال توليد عسل

بيشتري دارند که نتايج اين تحقيق را تاييد مي کند.اما

بيشتري نيز داشتند .اما براساس نتايج تحقيق اسپيواک و

ليليا و همكاران ( )1111نيز زياد يا کم بودن جمعيت

روتر ( )1110کلنيهاي اصالح شده براي رفتار بهداشتي

بالغين و نوزادان را معيار مناسبي براي انتخاب کلنيهاي

در مقايسه با کلنيهاي استارالين تفاوت معنيداري از

بهداشتي نميدانند .طبق نتايج السوپ ( )1112کنهي

لحاظ توليد عسل نداشتند.

واروآ حتي کلني با جمعيت  01111کارگر را نيز از بين

در اين تحقيق ،جمعيت بالغين با رفتار دفاعي (امتياز

برده است .بنابراين بر اساس نتايج ايشان پرجمعيت

چهار براي رفتار آرامش در نظر گرفته شد) همبستگي

بودن کلني لزوما به معناي مقاوم بودن در برابر آفات و

منفي و نزديك به معنيداري داشت .به اين معني که با

بيماريها نخواهد بود .بنابر تحقيق ابراهيم و همكاران

افزايش جمعيت کلنيها رفتار دفاعي آنان نيز افزايش

( )1112برخي از کلنيهاي بسيار بهداشتي ممكن است

يافته و آرامش کاهش مييابد .نتايج بررسيهاي انجام

2233 سال/3  شماره32  جلد/نشریه پژوهشهاي علوم دامی
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نتايج نشان ميدهد که بروز رفتارهاي،در مجموع

شده در ايران در مقايسه با نتايج تحقيقات ساير محققين

بهداشتي (درپوش برداري و تخليهي الرو مرده) تحت

نشان ميدهد که زنبوران عسل ايراني رفتارهاي

تاثير ژنتيك بوده اما شرايط محيطي نيز در بروز آن

بهداشتي باالتري در مقابله با کنهي واروآ و بيماريهاي

- رفتار دفاعي کلنيها بر رفتارهاي درپوش.موثر است

 ميتوان چنين استنباط نمود که.زنبور نشان ميدهند

 اما اثر جمعيت.برداري و تخليهي الرو مردهاثري ندارد

اکثر کلنيهاي ايراني با وجود اينكه تا کنون انتخابي براي

بالغين بر رفتار بهداشتي تخليه معنيدار و بر رفتار

 از،رفتار بهداشتي بر روي آنها صورت نگرفته است

 اثر توليد عسل نيز بر.درپوش برداري معني دار نيست

نظر رفتارهاي بهداشتياز نژادهاي مهم زنبورعسل

 در صورتيكه اين.رفتارهاي بهداشتي معنيدار است

 پژوهش و تالش در خصوص.اروپايي برتر هستند

 اصالح و انتخاب،ارتباط ناشي از عوامل ژنتيكي باشد

صفات درپوشبرداري و تخليهي الرو مرده بسيار مفيد

زنبوران عسل براي توليد عسل و يا رفتار بهداشتي منجر

 ولي مشكل پيدا کردن کارآمدترين راه براي.بوده است

 به.به پاسخ به انتخاب همبسته در صفت ديگر خواهد شد

.اعمال اين دانش در برنامههاي اصالح نژادي است

،نظر ميرسد در راستاي سياستهاي اصالح نژادي

،سرمايهگذاري در مقاومت ژنتيكي تودههاي اصالحي

انتخاب کلنيهاي بهداشتي نتايج رضايت بخشي را در

تنها راه حل مناسب و جدي جهت رفع نگراني در

.آينده به همراه داشته باشد

خصوص معظل جهاني بيماريها وآفات زنبور به
.خصوص کنهي واروآ است
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