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چکیده:
تولید عسل با تعدادی ازصفات رفتاری ،عملکردی و ظاهری همبستگی دارد .به گونه ای که تغییر در برخی از این صفات
منجر به تغییر در عملکرد (تولید عسل) کلنی ها خواهد شد .تعیین صفات مرتبط با تولید عسل ،گاهی می تواند به
زنبورداران و محققین در تشخیص کلنی های پرتولید با صرف زمان و هزینه کمتر یاری رساند .لذا در این تحقیق تالش
شد تا رابطه ی صفت تولید عسل با رفتار چراگری زنبورهای کارگر و جمع آوری گرده در زنبورعسل ایرانی در کلنیهای
نسل دهم طرح جامع اصالح نژاد زنبورعسل ایران و با روش های مختلف مورد بررسی قرار گیرد .در روش اول در یك
روز آفتابی بدون باد و در بین ساعات  11تا  11دریچه ورودی کندوها به مدت یك دقیقه بسته شده و پس ازسپری شدن
این زمان با استفاده از دوربین مجهز به ماکرولنز و از فاصله یکسان از تمام کلنی ها ،از زنبورهای تجمع یافته در جلوی
دریچه پرواز عکس هایی تهیه شد و تعداد زنبورهای آنها از روی عکس مورد شمارش قرار گرفت .در روش دوم در
ساعات مختلف روز ،صبح و عصر ،به مدت  2دقیقه ،تعداد زنبورهای کارگری که به هر کلنی باز میگشتند ،تعداد
زنبورهای کارگری که با گرده به کندو باز میگشتند و همچنین تعداد زنبورهای کارگری که از کندو خارج می شدند،
شمارش وکلنی های دو گروه مورد مقایسه قرار گرفتند .مقایسه میانگین صفات بین دو گروه کم تولید و پر تولید و دئر
زمان های مختلف با آزمون تی برای دو جامعه مستقل انجام گرفت .نتایج بدست آمده با استفاده از هر دو روش نشان
داد تعداد زنبورهای چراگر برگشتی به کلنی ها و نیز زنبورهای گرده دار برگشتی در کلنی های پر تولید به طور معنی
داری بیشتر از کلنی های کم تولید می باشد( .)P<0.05اما تعداد زنبورهای کارگر خارج شده از کلنی ،در کلنیهای پر
تولید در مقایسه با کلنیهای کم تولید ،معنیداری نمیباشد .همچنین تعداد زنبورهای برگشتی به کلنی ها و نیز تعداد
زنبورهای گرده دار برگشتی به کلنی ها  ،صبح ها بیش از عصرها بود) .) P<0.05لذا نتایج بدست آمده نشان دهنده
همبستگی مثبت بین تعداد زنبورهای جستجوگر با تولید عسل در کلنیها می باشد .بنابراین صفت تعداد کارگران
جستجوگر می تواند در انتخاب بهترین کلنیهای برای نسل بعد به زنبورداران و محققین کمك کند.
واژه های کلیدی :زنبورعسل ایرانی ،تولید عسل ،رفتار چراگری ،جمع آوری گرده
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Abstract
Honey production is correlated to some behavior‚ productive and morphological characteristic in
honeybee colonies. In the other hand‚ fluctuation of these traits simultaneously can increase or
decrease of honey production in colonies. Determining the correlated traits of honey production‚
can help the researchers and beekeepers to identify the best colonies with lower cost and during the
fewer time. This research has tried to find the correlation between honey production and worker
foraging behavior through different methods in 10th generation colonies of “Honey Breeding Project
of Iran”. In the first method‚ in the sunny day and without wind in the hours between 11
and13‚while the hive entrance was closed‚ pictures were taken front of each hive. The pictures were
taken at the same distances of hives‚ by a camera that was equipped with macro lens. Then the bees
were counted in front of each colony or hive. In the second method‚ the number of bees that going
out and return back to the hive also the numbers of returned foragers with pollen load were counted
during 2 minutes in front of each hive entrance. Counting the foragers was done in the morning and
afternoon of the same day for all of the colonies. The obtained data were compared through T-test
analysis program in high and low production colonies and different times. The obtained data were
showed the retuned bees (P<0.05) and returned bees with pollen load (P<0.05) in high production
colonies were more than low production colonies (in both of methods). But the number of bees that
were going out of colonies has not significant differentness. Our results showed that the number of
foragers in the morning were more than afternoon in the some days (P<0.05). So the number of
forager bees has positive correlation with honey production in honeybee colonies. Therefore‚ the
number of foragers of colonies can help the beekeepers and researchers to select the best colonies in
order to establish the next generations.
Key words: Honeybee‚ Apis mellifera meda‚ Honey production‚ Foraging behavior and Pollen
gathering
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 جنبه دیگر اهمیت جمعیت چراگر.رشته قرار گرفته است

تخمین جمعیت چراگری کلنی های زنبورعسل با اهدداف

در کلنی های زنبور عسل تداثیر آن در گدرده افشدانی و

 رفتار چراگری در زنبور عسل.متفاوتی انجام می گیرد

.نیز پتانسیل تولید عسل می باشد

یکی از پیچیده تدرین صدفات فندوتیپی در سیسدتم هدای
بیولوژیك بوده که به علت اثرات متقابل عوامدل محیطدی
 وضدعیت فیزیولدوژیکی،و نیز فاکتورهای فردی (ژنتیك
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طبددق گددزارش سددیلی ( )1891رفتددار جمددع آوری

شددهد1
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 1139کیلومتر دورتر را برای یافتن منبع غذایی جسدتجو

درکلنی ها از رفتارهای قابدل ارزیدابی زنددگی اجتمداعی

می کنند.

زنبورعسددل اسددت ،از ایددن رو جمعیددتهددای چراگددر

نتایج مطالعات ورما ( )1891نشان داد که متوسط زمدان

درمطالعات رفتارشناسی مورد بررسی قرار مدیگیرندد.

فعالیددت چراگددری درزنبورعسددل آسددیایی 2بدده طددور

یاراحمدی ( )1199طی تحقیقات  1ساله ی خود دریافدت

چشمگیری طوالنی تر از زنبورعسل اروپایی 1می باشد.

بین رفتار چراگری و تولید عسل درمزرعده  ،همبسدتگی

ونگسیری و همکاران ( )1896بعد از انجام تحقیقات خود

مثبت و معنی داری وجدود دارد بده طوریکده همبسدتگی

گددزارش کردنددد کدده دوران چراگددری در زنبورعسددل

فنوتیپی بین رفتار چراگدری و تولیدد عسدل درسدال 98

آسیایی حدود  2تا  1ساعت طدوالنی تدر از زنبورعسدل

برابدر بدا (  ، (P<0.05) ) r= 0.256در سدال r= ( :98

اروپایی می باشد.

 (P<0.05) ) 0.281و در سدددال ) r= 0.307 ( : 91

جی کوکس ( )1898گدزارش داد  4/1از زنبورهدا در

) (P<0.001می باشد .همچنین همبسدتگی فندوتیپی بدین

کلنی های زنبورعسل کوچدك  ،چراگدر هسدتند و تعدداد

رفتددار چراگددری و تولیددد عسددل در مجمددو  1سددال (

زنبورهددای چراگرکلنددی وابسددته بدده شددرایط محیطددی و

 (P<0.05))r=0.271می باشد.

میزان شهد و گرده می باشد.

کولیشکوف ( )1891جمعیت چراگر کلندی هدا را بدا وزن

برای افزایش دقدت و نیدز افدزایش تعدداد زنبورهدای

کردن کل جمعیت کندو تخمین زد ،امدا بده نتدایج دقیقدی

شکار شده می توان گروه نمونه را عالمت گذاری نمدود.

دست نیافت.

سکیگوچی و ساکاگامی ( )1866وجی کاکس ( )1898در

روش ( )1818تخمین جمعیت چراگری را با حذف دایمی

تخمین تعداد کارگران چراگر از ایدن روش بهدره بردندد.

زنبورهای چراگر برگشتی به کندو انجدام داد امدا نتدایج

ایددن عمددل از میددزان خطددای ممکددن در بدده دام افتددادن

صحیحی به دسدت نیامدد زیدرا زنبورهدای جدوان کنددو

زنبورهای چراگر با ورود اشدتباهی نیدز جلدوگیری مدی

خیلی زود جایگزین زنبورهای از دست رفته می شدند و

کند.
یاراحمدددی و همکدداران ( )1199طددی مطالعدداتی در

آمارها دچارخطا می شدند.
دنك و گری ( )1896با ساختن تله ی جعبده مانندد دارای

تعیین همبستگی فنوتیپی بین تعدادی از صدفات ظداهری

سوراخ های مدوازی و قدرار دادن آن در ورودی کنددو،

و بیولوژیکی در توده ی زنبورهای عسل اسدتان تهدران

اقدام به گرفتن زنبورهای کارگر چراگر و ارزیابی میزان

اعالم نمودند وزن شفیرگی با رفتار چراگری همبسدتگی

چراگری در کندوها نمودند.

منفی و معندی دار داشدته (  (P<0.001) ) r= -0.362و

رابطه بین تعداد چراگرها و جمعیت کلنی کدامآل مشدهود

همچنددین بددین رفتددار چراگددری بددا میددزان تولیددد عسددل

و مشخص است .همچندین میدزان شدهد قابدل دسدتر

همبستگی مثبت و معنی دار دیده می شود ).) r=0.271

باعث افزایش فعالیت چراگری می شود ،این موضو در

فعالیددت پددروازی 4در ورودی کندددو ،یددك پددارامتر

مطالعدددات انجدددام شدددده توسدددط لونددددایی ( )1821و

معمول است که بدرای تخمدین جمعیدت چراگدری مدورد

سکیگوچی و همکاران ( )1862به اثبات رسیده است.

استفاده قرار می گیرد .لونددایی ( ،)1821بدریتن (،)1811

اکددرت ( )1868مشدداهده کددرد کدده زنبورهددای عسددل در
صورت عدم وجود منبع غذایی در اطراف کندو ،حتی تدا
-Hoarding behavior

1

-Apis cerana

2

-Apis mellifera

3

-Foraging activity

4
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طهماسبی ،طهماسبی و ...

گری ( ،)1869بوریل و دیتدز ( ،)1891اریکسدون ()1891

و در پایان هر سال  188کلنی مادری و  48کلندی پددری

و اسپانگلر (1868و )1894این پدارامتر را بدرای تخمدین

برای تاسیس نسل بعد انتخاب می شوند.

جمعیت چراگری مدورد اسدتفاده قدرار دادندد .مارسدین
( )1888همبستگی مثبت و معنی داری را بین تولید عسل
و رفتار چراگری گزارش کرد( .)r=0.86
راپددل و همکدداران( ، )2884بددا اسددتفاده از  488نشددانگر
ای.اف.ال.پدددی در دو کلندددی حاصدددل از تالقدددی هدددای
برگشتی 1و استفاده از روش آمداری اینتدروال مپیند ،2
همچنین به کارگیری نرم افزازهای تخصصی 1 ،جایگداه
ژنی موثر بر صفات چراگری مانندد غلتدت شدهد جمدع
آوری شده و مقدار گدرده و شدهد بازگرداندده شدده بده
کندو را شناسایی کردند.
هانت و همکاران( ، )1881بااسدتفاده از نشدانگر رپیدد و
روش آماری اینتروال مپین  2 ،جایگاه ژنی

موثر(Pln1و

 )Pln2بر مقددار گدرده حمدل شدده توسدط چراگدران را
یافتند.
پیج و همکاران( ، )2888یدك جایگداه ژندی دیگدر(، )Pln3
موثر بدر رفتارهدای چراگدری  ،عدالوه بدر آنچده هاندت
گددزارش داده بددود را بددا اسددتفاده از جمعیددت حاصددل از
تالقی های برگشتی و نشانگر رپید  ،گزارش نمودند.
نتایج و همبستگی های موجود بدین تولیدد عسدل بدا
رفتار چراگری و میزان شربت برداشتی یدا شدهد آوری
و صفات ظاهری نشان می دهد که می توان بدا ارزیدابی
این صفات  ،با صرف زمان و هزینه کمتر به کلندی هدای
پرمحصول دست یافت.
هدف از انجام این مطالعه تعیین ارتبدا بدین رفتدار
چراگری در کلنی های پرتولید و کم تولید از نسدل دهدم
طرح اصالح نژاد زنبورعسل ایران و نیز بررسدی رابطده
این صفت با تولید عسل می باشد .در طرح اصدالح ندژاد
زنبورعسل ایدران کلندی هدا بدرای بهبدود صدفات تولیدد
عسل ،بچه دهی و رفتار دفاعی تحت بررسی قرار گرفته

مواد و روش ها:
بدده منتددور مطالعدده رفتددار چراگددری و رفتددار جمددع
آوری گرده در کلنی هدای بدا تولیدد عسدل بداال و تولیدد
عسل پایین 18 ،کلندی پرتولیدد و  18کلندی کدم تولیدد از
نسل دهم طرح اصدالح ندژاد زنبورعسدل ایدران انتخداب
شدند .تولید عسل در کلنی هدای تحدت پوشدش طدرح از
 6/1تا  19کیلو گرم در کلنی متغیدر بدود .صدفاتی مانندد
جمع آوری شربت ،طول عمر کارگران ،رفتدار چراگدری،
اولین سدن جسدتجوگری کدارگران  ،جمدع آوری گدرده،
طول خرطوم  ،طول و عرض بال ،مساحت سبد گدرده و
طددول پدددای عقددد در مطالعددات و تحقیقدددات مختلدددف
همبستگیهایی را با تولید عسدل نشدان داده اندد  .نتدایج
مددذکور در مندداطق مختلددف ونیددز نژادهددای مختلددف
زنبورعسل متفاوت بوده است .لذا در این تحقیدق تدالش
شد تا رابطدهی صدفت تولیدد عسدل بدا رفتدار چراگدری
زنبورهددای کددارگر و رفتددار جمددع آوری گددرده توسددط
زنبورهای کارگر با روش هدای مختلدف مدورد بررسدی
قرار گیرد.
در روش اول ،بین ساعات 11تا  ،11دریچه پرواز هدر
کندو به مدت  1دقیقه مسدود گردید .پس ازسپری شددن
این زمان با اسدتفاده از دوربدین مجهدز بده مداکرولنز و
ازفاصله یکسان از تمدام کلندی هدا ،از زنبورهدای تجمدع
یافته در جلوی دریچده پدرواز عکدس هدایی تهیده شدد و
تعداد زنبورهای آنها از روی عکس مورد شمارش قدرار
گرفت) ،یاراحمدی و همکاران  .) 1199وجود وزش بداد،
می تواند رفت وآمد زنبورهدا را دچدار اخدتالل کدرده و
اندازه گیری صفت مذکور را با اشکال مواجه کند ( شکل
. )1
در روش دوم در ساعات مختلف روز ،صدبح و عصدر،

-Back cross

1

به مدت  2دقیقه ،تعدداد زنبورهدای کدارگری کده بده هدر

-Interval mapping

2

کلنی باز میگشدتند  ،تعدداد زنبورهدای کدارگری کده بدا
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گرده به کندو باز میگشتند و همچنین تعدداد زنبورهدای

مقایسه میانگین صدفات بدین دو گدروه کدم تولیدد و پدر

کارگری که از کندو خدارج مدی شددند ،شدمارش وکلندی

تولید و همچنین میانگین تعداد زنبورهای کدارگر وارد و

هدای دو گدروه مدورد مقایسده قدرار گرفتندد (شدکل )2

خارج شده در صدبح و عصدر بدا آزمدون تدی بدرای دو

)طهماسبی و همکاران .)1188

جامعه مستقل انجام گرفت .همچنین رابطده بدین صدفات

ایددن تحقیددق در بهددار و تابسددتان  1188در زنبورسددتان

مورد بررسدی بدا ضدری همبسدتگی پیرسدون آزمدون

موسسه تحقیقدات علدوم دامدی کشدور واقدع در کدرج و

گردید.

همچنددین در جنددوب اشددتهارد و در اطددراف مددزار پنبدده
یونجه انجام شد.

شکل  -1ارزیابی تعداد زنبوران برگشتی به کلنی پس ازیک دقیقه مسدود کردن دریچه پرواز

شکل  -2بررسی رفت و آمد زنبورهای چراگر کلنی های پرتولید وکم تولید در ساعات مختلف روز و در طی  2دقیقه
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نتایج و بحث :
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می باشد ( .)p< 0.05در این روش متوسط تعداد

نتایج مطالعات در روش اول نشان داد که تعداد

زنبوران کارگر برگشتی به کندو بعد از یك دقیقه در

زنبورهای چراگر برگشتی به کلنی ها  ،در کلنی های

کلنی های کم تولید  9عدد و در کلنی های پرتولید 14

پرتولید به طور معنی داری بیشتر از کلنی های کم تولید

عدد بود (شکل . )1

شکل -3مقایسه تعداد زنبوهای چراگر برگشتی به کلنی های پرتولید و کم تولید در روش مسدود کردن دریچه پرواز

پیج و فوندارک ( )1881اعالم نمودند حتی در شرایط

مارسین ( )1888همبستگی مثبت و معنی داری را بین

یکسان محیطی ،کارگران الین پرتولید بیش از کارگران

تولید عسل و میزان فعالیت پرواز زنبورعسل گزارش

الین کم تولید به سفرهای جستجوی گرده می روند .آن

نمود( .)r=0.86

ها همچنین اظهار داشتند درکلنی های الین پرتولید

بنابراین نتایج تحقیقات حاضر با نتایج محققین دیگر

نسبت به کلنی های الین کم تولید  ،تعداد چراگران به

همخوانی دارد ،به طوریکه افزایش جمعیت و افزایش

طور قابل مالحته ای بیشتر است.
بر اسا

زنبورهای چراگر سب

افزایش تولید عسل می شود.

تحقیق مستاجران و همکاران ( )1198تولید

والر و همکاران ( )1891طی مطالعه ای اظهار داشتند بر

عسل با میزان جمعیت ،شربت برداشتی ،تعداد

اسا

تعداد زنبورهای به دام افتاده در جلوی کندو ،با

زنبورهای چراگر و تعداد پروازهای چراگری رابطه

فرض وجود حدود  1188زنبوربالغ روی هر قاب  ،به

مثبت و معنی داری وجود دارد .ادریس و همکاران

طور متوسط حدود  8/1درصد از جمعیت کلنی ،چراگر

 )1198میزان جمعیت و میزان رشد جمعیت را بر تولید

هستند.

عسل و جمع آوری گرده ،موثر اعالم کردند.

بر اسا

بر اسا

نتایج تحقیق طهماسبی( ، )1181افراد کلنی پر

تحقیق بصیری و همکاران ( )1199نیز جمعیت

تولید نسبت به کلنی کم تولید از سنین پائین تری

بالغین و رشد جمعیت نوزادان بر روی عسل قابل

شرو به فعالیت چراگری می نمایند همچنین در هر

استخراج تاثیر قابل مالحته ای دارد.

روزی از طول دوره ی چراگری ،در کلنی پر تولید
نسبت به کلنی کم تولید ،تعداد افراد بیشتری فعالیت
چراگری خود را آغاز نموده اند.
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شکل -4مقایسه زنبورهای وارد و خارج شده از کلنی های پرتولید وکم تولید در ساعات مختلف روز و در طی  2دقیقه

نتایج بررسی های انجام شده در روش دوم همانطور

بر اسا

که در شکل  4نشان داده شده است ،مبین آن است که

با تولید عسل و میزان جمع آوری گرده کلنی ها رابطه

ورود در صبح و عصر در کلنی

مستقیم دارد .مستاجران و همکاران ( )1198نتیجه

های پرتولید اختالف معنی داری با مجمو ورود در

گرفتند که رفتار جمع آوری شهد توسط زنبورهای

کلنی های کم تولید دارد ( .)P<0.05همانطور که در

کارگر با تولید عسل ارتبا مستقیم دارد.

شکل نشان داده شده  ،تعداد زنبورهای گرده دار

پیج و فوندارک ( )1881نیز اعالم نمودند کلنیهای الین

برگشتی به کلنی های پرتولید نیز از کلنی های با تولید

پرتولید ٪19 ،بیش از کلنیهای کم تولید دارای چراگران

به طور کلی مجمو

نتایج ادریس و همکاران ( )1198رشد جمعیت

کم به طور معنی داری بیشتر می باشد (.)P<0.05

گرده دار می باشند .در ضمن بر اسا

ادریس و همکاران( )1198و بصیری وهمکاران ()1199

کلنیهای الین پر تولید نسبت به کلنیهای الین کم تولید،

و در تحقیقات خود دریافتند که میزان جمعیت و رشد

 ٪16کمتر دارای چراگران بدون گرده هستند.

جمعیت نوزادان بر تولید عسل تاثیر مثبت می گذارند .
همچنین بر اسا

از طرف دیگر بر اسا

تحقیقات ایشان

تحقیقات یاراحمدی و همکاران

نتایج مستاجران و همکاران ()1198

( )1198و میلن ( ) 1894مساحت سبد گرده با تولید

تولید عسل عالوه بر جمعیت بالغین و رشد نوزادان،

عسل رابطه مستقیم دارد .به عبارت دیگر عالوه بر تعداد

تحت تاثیر تعداد زنبورهای چراگر نیز می باشد.

زنبورهای چراگر ،حجم بار گرده و نیز مساحت سبد

بر اسا

مطالعه طهماسبی و همکاران (، )2812در

گرده از عوامل موثر بر ذخیره گرده ،رشد جمعیت و

کلنی های با عملکرد باال ،زنبورهای کارگر کلنی از سنین

تولید عسل می باشند.

پائین تری آغاز به چراگری می نمایند ،بنابراین کلنی

در مورد تعداد زنبورهای خروجی از کندوهای پر تولید

تولید باالتری خواهد داشت.

و کم تولید اختالف معنی داری وجود نداشت (شکل .)4
در مطالعات انجام شده توسط محققین دیگر هیچگاه
خروج مورد بررسی قرار نگرفته است ،بنابراین
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اطالعاتی برای مقایسه نتایج حاصل با تحقیقات دیگران
در دستر

نبود .در این تحقیق نیز علیرغم برتری قابل

توجه میزان خروج در کلنی های پرتولید ،تفاوت آنها با
کلنی های کم تولید در مرز معنی داری می باشد.

30

a

25

20

b
15

10

5

0

شکل -5مقایسه رفتار چراگری کلنی ها در صبح و عصر

همانطور که در شکل  1نمایش داده شده است ،در این

کندو در صبح رابطه مثبت و معنی داری در سطح ٪ 1

بررسی تعداد زنبورهای برگشتی به کلنیها و تعداد

وجود دارد(.) P<0.05

زنبورهای گرده دار برگشتی به کلنیها ،صبحها بیش از

پیج و فوندارک ( )1881مشاهده کردند کلنی های الین

عصرها بود ).(P<0.05

پرتولید در مقایسه با کلنی های کم تولید ،به طور قابل

فیول و همکاران ( )1882طی مطالعات خود ،دریافتند که

مالحته ای دارای نسبت باالتری از چراگران گرده دار

مشاهدات چراگری در صبح دقیق تر و کامال مطابق با

بازگشتی به کلنی هستند .همچنین آن ها طی مطالعات

خصوصیات کلنی ها است زیرا صبح هنگام ،احتمال

خود دریافتند در کلنی های الین پرتولید ،میزان گرده ی

انجام پروازهای چراگری بسیار باال و احتمال انجام

ذخیره شده در کندو حدود  6برابر کلنی های الین کم

پروازهای شناسایی که ممکن است در روند تخمین

تولید می باشد .که این موضو موید این است که

تعداد چراگران خطایی ایجاد نماید ،بسیار پائین است.

جستجوی گرده و همچنین جمع آوری گرده توسط

ورود با گرده نیز در صبح بیش از عصر میباشد که

کارگران الین پرتولید چند برابر بیش از الین کم تولید

این امر نشان دهنده ی اهمیت و تاثیر بیشتر پروازهای

است.

صبحگاهی نسبت به پروازهای صورت گرفته در عصر

مستاجران و همکاران ( )1198همبستگی معنی داری را

میباشد .زمان گرده دهی گلهای گرده دار در این منطقه

بین صفت تولید عسل و میزان شربت برداشتی در

نیز می تواند از عوامل دیگرتفاوت کارگران گردهدار در

آزمایشگاه ،در سطح  ٪1اعالم کردند .البته بین صفت

صبح و عصر باشد .

تولید عسل و ورود کارگران با گرده در عصر رابطه

همانطور که در جدول شماره 1مشاهده می شود بین

معنی داری مشاهده نشد .طبق نتایج به دست آمده در

صفت تولید عسل و میزان ورود کارگران با گرده به

این تحقیق که در جدول شماره  1آورده شده است ،بین
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دارد(.)P<0.05

صفت تولید عسل و میزان ورود کارگران به کندو در
صبح ،همبستگی مثبت و معنی داری در سطح  ٪1وجود

جدول  -1همبستگی صفات چراگری کلنی های با تولید عسل باال و تولید عسل پایین
ورود کارگران با
گرده به کندو در
عصر

ورود کارگران با
گرده به کندو در
صبح

خروج کارگران
از کندو در
عصر

خروج کارگران
از کندو در صبح

ورود کارگران
به کندو در
عصر

ورود کارگران
به کندو در
صبح

تولید
عسل

0/306

*0/66

0/362

0/223

0/306

*0/ 622

2

0/23

**0/63

0/266

*0/622

0/262

2

0/322

0/263

0/362

0/326

2

0/623

0/626

*0/636

2

0/302

0/366

2

0/263

2

تولید عسل
ورود کارگران به کندو در
صبح
ورود کارگران به کندو در
عصر
خروج کارگران از کندو در
صبح
خروج کارگران از کندو در
عصر
ورود کارگران با گرده به
کندو در صبح
ورود کارگران با گرده به
کندو در عصر
٭:در سطح  0/06معنی دار است.

2
٭٭ :در سطح  0/02معنی دار است.

فیول و همکاران ( )1882طی مطالعات خود ،دریافتند که

بر اسا

نتایج حاصل از این مطالعه که به اختصار

مشاهدات چراگری درصبح دقیق تر و کامال مطابق با

در جدول شماره  1بیان شده است ،همبستگی مثبت

خصوصیات کلنی ها است زیرا صبح هنگام  ،احتمال

معنی داری در سطح  ٪1بین میزان ورود کارگران به

انجام پروازهای چراگری بسیار باال و احتمال انجام

کندو در صبح و میزان ورود کارگران با گرده در صبح

پروازهای شناسایی که ممکن است در روند تخمین

مشاهده گردید .همانطور که گفته شد فیول و همکاران

تعداد چراگران خطایی ایجاد نماید ،بسیار پائین است .

( )1882نیز به نتایج مشابهی دست یافته بودند.

آن ها طی تحقیقات خود اظهار داشتند در کلنیهای الین

در این تحقیق همبستگی مثبت و معنی داری در سطح

پرتولید ،تعداد چراگران بازگشته به کلنی در صبح بیش

 ٪1بین میزان خروج چراگران از کندو در صبح و ورود

از این تعداد در کلنیهای الین کم تولید است.

آن ها به کندو در صبح دیده شد ( .)p<0.05همچنین

مارسین ( )1888بعد از انجام تحقیقات خود اظهار داشت

بین میزان خروج جستجوگران از کندو در صبح و

بین صفت تولید عسل و فعالیت پروازی زنبورهای عسل

میزان خروج چراگران در عصر همبستگی معنی داری

همبستگی مثبت و معنی داری دیده می شود .بنا براین

در سطح  ٪1وجود دارد( .)p<0.05اما همانطور که از

نتایج محققین دیگردر این زمینه با نتایج مطالعه حاضر

نتایج موجود در جدول می توان برداشت کرد ،هیچ

هماهنگی دارد .طبق نتایج بدست آمده مشخص شد بین

گونه همبستگی بین صفت تولید عسل و خروج کارگران

صفت تولید عسل و میزان ورود کارگران به کندو در

از کندو در عصر وجود ندارد .شاید این امر بر اسا

عصر هیچ گونه همبستگی و رابطه ای وجود ندارد.

تحقیقات فیول و همکاران ( ،)1882به علت انجام
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پروازهایی غیر از پرواز چراگری مانند پروازهای

باشد  ،بررسی این عوامل می تواند موضو تحقیقات

شناسایی در عصر باشد .

آینده باشد.

نتایج بدست آمده در این تحقیق با استفاده از هردو

در اصالح نژاد موجودات زنده می توان از همبستگی

روش نشان می دهد به طور کلی رفتار چراگری در

صفات استفاده نمود .بدین ترتی که اگر ارزیابی صفات

کلنی های پرتولید بیش از کلنی های کم تولید است .در

مورد نتر ،از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نباشد یا

واقع تعداد بیشتر زنبورهای چراگر در کلنی های

خیلی زمان بر باشد ،می توان برای انتخاب همبسته از

پرتولید ،یکی از عوامل تعیین کننده و مهم در افزایش

صفاتی که با صفت مذکور همبستگی معنی داری دارند،

تولید عسل در این کلنی ها می باشد .از طرف دیگر

استفاده نمود .لذا با توجه به نتایج بدست آمده در این

تعداد بیشتر زنبورهای برگشتی دارای گرده در کلنی-

تحقیق و نتر به اینکه ارزیابی صفت تولید عسل باید

های پرتولید نشان می دهد که ورود گرده بیشتر به

در پایان هر سال انجام شود و این امر بسیار زمان بر

کلنی می تواند باعث افزایش تخمریزی و افزایش جمعیت

می باشد ،لذا با ارزیابی صفاتی نتیر تعداد زنبورهای

افزایش تولید عسل در کلنی های

ورودی به کندوها یا تعداد زنبورهای گرده دار برگشتی

مذکور شود .البته باید توجه داشت که برای تولید عسل

به کندوها ،درچند مقطع زمانی می توان در مدت زمان

بیشتر توسط هر کلنی در یك منطقه عوامل دیگری نیز

کوتاهتری کلنی های برتر را انتخاب نمود و در واقع با

دخالت دارند و عالوه برکارگران چراگر بیشتر باید

انتخاب غیر مستقیم ،در جهت بهبود صفت تولید عسل

ظرفیت جمع آوری شهد وگرده در کارگران کلنی باالتر

در کلنی های زنبورعسل اقدام کرد.

و در نهایت سب
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