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چکیده
تلقیح مصنوعی یک ابزار مهمی است که کنترل کامل جفتگیری زنبور عسل برای اهداف تحقیقاتی و اصالح نژادی را فراهم میسازد.
در این تحقیق اثرات جفتگیری طبیعی و تلقیح مصنوعی بر عملکرد کلنیهای زنبور عسل ایرانی ( )Apis mellifera M.مورد بررسی قرار گرفت.
برای انجام آزمایش  10کندو برای جفتگیری طبیعی و  10کندو برای تلقیح مصنوعی درنظر گرفته شد .صفات مورد بررسی در این آزمایش شامل
اندازهگیری جمعیت بالغ زنبورها ،زندهمانی نوزادان ،رفتار بهداشتی و جمعآوری گرده بودند .مقایسات دادهها بر مبنای آزمون  Tانجام گرفت.
نتایج آزمایش نشان داد که میزان جمعیت در گروه تلقیح مصنوعی در مقایسه با گروه جفتگیری طبیعی بهطور معنیداری در فصول بهار و پاییز
بیشتر بود ( .)P<0/05صفت رفتار بهداشتی در کلنیهای تلقیح شده بهصورت مصنوعی در فصل پاییز بهطور معنیداری بهتر از گروه جفتگیری
طبیعی بود ( .)P<0/05اختالف آماری معنیداری در صفت زندهمانی نوزادان در دو فصل بین دو گروه تلقیح مصنوعی و جفتگیری طبیعی
مشاهده نگردید .در فصل پاییز جمعآوری گرده گل در کلنیهای تلقیح مصنوعی بهطور معنیداری بیشتر از کلنیهای جفتخورده طبیعی بود
( .)P<0/05بهطور کلی نتایج نشان داد که عملکرد گروه تلقیح مصنوعی در مقایسه با گروه جفتگیری طبیعی بهتر بود.
کلمات کلیدی :تلقیح مصنوعی ،فصل ،عملکرد ،زنبور عسل
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اثرات تلقیح مصنوعی و جفتگیری طبیعی بر عملکرد کلنیهای زنبور عسل ایرانی

مقدمه
تکنیک تلقیح مصنوعی روشی است که با آن میتوان جفتگیری
ملکه زنبورعسل را کنترل کرد .تلقیح مصنوعی در برنامههای انتخاب
و بهبود عملکرد کلنیهای زنبور عسل نقش مهمی دارد (،Cermak
 .)2004بهطور طبیعی ،نرهایی که با ملکه جفتگیری میکنند از
لحاظ ژنتیکی ناشناخته هستند .اما با تلقیح مصنوعی ،بهبود ژنتیکی
میتواند در طی برنامه انتخاب سریعتر تحقق یابد .از مزایای دیگر این
تکنیک میتوان به انتخاب ویژگیهای مطلوب و کاهش خصوصیات
نامطلوب ( Moritzو  )1984 ،Kuhnertو همچنین کمک به حفظ نژاد
بومی زنبور عسل ( Pilarو همکاران )2013 ،اشاره کرد .زنبورهای ملکه
در پرواز جفتگیری بهطور متوسط با  10تا  20زنبور نر ( Cobeyو
همکاران )2013 ،یا با  12زنبور نر ( Delaneyو همکاران)2010،
جفتگیری میکند ،بنابراین جفتگیری طبیعی در زنبوران عسل یک
چالش در کنترل آن است .تعداد زنبورهای نر در نواحی تجمع به بیش
از  20000زنبور نر میرسد .آنها از منابع ژنتیکی متنوعی هستند.
نقش اصلی زنبور عسل نر بالغ ( )Apis melliferaجفتگیری میباشد.
در طی جفت گیری ،اسپرم از یک نر به داخل دهانه تناسلی یک ملکه
باکره منتقل میشود .پس از جفتگیری ،ملکه دارای عالمت جفتگیری
است که توسط بخشهای باقیمانده از اجسام تناسلی زنبور نر در
بخش انتهایی اندامتناسلی ملکه دیده میشود ( Rhodesو همکاران،
 .)2010زنبورهای نر بیشتری با یک ملکه باکره جفتگیری میکنند.
در طی جفتگیری ،هر زنبور نر حدود  6الی  12میلیون اسپرم خارج
میسازد .اسپرم بهدست آمده از زنبورهای نر مختلف در لولههای رحمی
جانبی زنبور ملکه تجمع مییابد ،اما فقط یک بخش کوچکی از آن
(حدود  10درصد) به کیسه اسپرم (اسپرماتیکا) منتقل و ذخیره میشود
( Gençerو همکاران2011 ،؛  Rhodesو همکاران .)2010 ،جفتگیری
ملکه با نرهای ناخواسته را میتوان با روش تلقیح مصنوعی کنترل کرد
( Cobeyو همکاران )2013 ،و همچنین میتواند خطر انتقال پاتوژنها
و آفات را با عبور از مایع منی کاهش دهد ( .)2007 ، Cobeyدر سال
 1920تکنیک تلقیح مصنوعی آغاز شد .این روش در طول زمان بهبود
یافته است و در حال حاضر تلقیح مصنوعی یک تکنیک موفقیتآمیز
و تکرارپذیری است .برای اهداف پژوهشی این تکنیک برای مدت
بسیار طوالنی مورد استفاده قرار گرفته است (،2013 ،Laidlaw
 Mackensenو  .)2013 ،Robertsمطالعات بسیاری وجود دارند که
عملکرد ملکه جفتگیری شده بهصورت طبیعی را با عملکرد ملکه تلقیح
مصنوعی شده را مقایسه میکنند .عملکرد ملکهها میتواند توسط
بسیاری از عوامل تحت تاثیر قرار بگیرد .برای مثال ،عملکرد ملکه
جفتگیری شده بهصورت طبیعی (Natural mated queen (NMQ
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میتواند تحت تأثیر فاکتورهای محیطی (آب و هوا و منطقه جغرافیایی)،
عوامل زیستی (در دسترس بودن زنبورهای نر ،کیفیت اسپرم نرها)،
شیوههای مدیریت ،درمانهای شیمیایی و شرایط درون کندو باشد
( Delaneyو همکاران .)2010،عملکرد ملکه جفتگیری شده بهروش
تلقیح مصنوعی ( Instrumental inseminated queen (IIQمیتواند
بهوسیله عواملی مانند درمان ملکهها ،میزان منی و دستکاری ،رشد
فرومون ( ،)Pheromoneاثرات کاربرد  ،CO2شرایط پرورش و سن
جفتگیری تحت تاثیر قرار گیرد ( Cobeyو همکارانKocher .)2013 ،
و همکاران ( )2010با مقایسه جفتگیری طبیعی و تلقیح مصنوعی
ملکهی زنبورعسل مشاهده کردند که اثرات این دو روش روی صفات
رفتار پرواز و بیان ژن تفاوت معنیداری دارد )2004( Cermak .طی
تحقیقاتی با تزریق  8میکرولیتر اسپرم به ملکههایی که  7-10روز از
تولد آنها میگذشت و مقایسه آنها طی دو سال با گروه جفت خورده
طبیعی دریافتند که گروههای تلقیح شده دارای عملکرد بهتری هستند.
 Gençerو  )2011( Kahyalزندهمانی اسپرم در کیسه ذخیره اسپرم
ملکه را در دو روش تلقیح مصنوعی و جفتگیری طبیعی مقایسه
کردند .نتایج نشان داد که روش تلقیح مصنوعی هیچ اثر منفی روی
زندهمانی اسپرم در دستگاه تولیدمثل ملکهها ندارد .در زمینه تلقیح
مصنوعی ملکههای زنبور عسل در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر
تحقیقات کمتری صورت گرفته است .با توجه به ورود تکنیک تلقیح
مصنوعی در زنبورعسل در ایران طی چند سال اخیر و تولید و توزیع
ملکههای تلقیح شده در کشور ،نظرات متفاوتی درخصوص عملکرد
این نوع ملکهها و مقایسه آنها با ملکههایی که بهصورت طبیعی جفت
خوردهاند مطرح گردیده است (تاجآبادی و همکاران .)1389 ،بنابراین
هدف از این مطالعه مقایسه عملکرد کلنیهای زنبور عسل با ملکههای
جفتخورده طبیعی با تلقیح مصنوعی میباشد.

مواد و روشها
بهمنظور بررسی اثر جفتگیری طبیعی و تلقیح مصنوعی ملکه
زنبورعسل روی صفات عملکردی کلنی زنبورعسل آزمایشی در منطقه
ییالقی استان اردبیل انجام شد .تعداد  20کندو بهعنوان پایههای پدری
و  20کندو برای پایههای مادری انتخاب شدند .کندوهای پدری به
ایستگاه جفتگیری انتقال داده شدند و نسبت به تولید نرهای پدری
اقدام شد .سپس از کلنیهای مادری ،پیوند زدن از طریق انتقال الروهای
یکروزه از سلولهای کارگر به سلولهای مصنوعی ملکه از پیش ساخته
شده صورت گرفت .در این تحقیق  10کندو برای جفتگیری طبیعی
و  10کندو برای تلقیح مصنوعی در نظر گرفته شد .جفتگیری
طبیعی در ایستگاه جفتگیری واقع در ییالقات سردابه اردبیل به نام
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آتگلی که یک منطقه ایزوله از لحاظ زنبورداری بود ،انجام گرفت.
تلقیح مصنوعی ملکه زنبورعسل در آزمایشگاه ایستگاه پرورش و اصالح
نژاد زنبورعسل جهاد کشاورزی استان اردبیل انجام شد .مراحل انجام
تلقیح مصنوعی بهترتیب شامل موارد زیر بود ،ملکهها از جمعیت مادری
و نرها از جمعیت پدری انتخاب شدند .اسپرم زیر استریومیکروسکوپ
با استفاده از سرنگهای تزریق اسپرم از نرهای بالغ جمعآوری گردید.
ملکه در محفظه مخصوص تلقیح قرار گرفت و هنگام تلقیح به کمک
گاز  CO2بیهوش شد .بهوسیله قالب شکمی ،بخش انتهایی شکم
ملکه و بهوسیله قالب نیش ،نیش ملکه تثبیت شد و با حرکت دو قالب
در جهت مخالف دهانه اندام تناسلی زنبور ملکه جهت تزریق اسپرم
در دسترس قرار گرفت .بعد از این مرحله سرنگ تزریق حاوی اسپرم
وارد اندام تناسلی ملکه شد و تزریق اسپرم صورت گرفت .پس از تزریق،
ملکه از محیط  CO2خارج و در قفس مخصوص حمل جهت معرفی
به کندو قرار گرفت .الزم به ذکر است که تلقیح در دمای معمولی
آزمایشگاه (حدود 10تا  15درجه سانتیگراد) صورت گرفت .صفات مورد
بررسی برای مقایسه ملکههای تلقیح مصنوعی شده و جفتخورده
طبیعی شامل اندازهگیری جمعیت بالغ کلنی ،قدرت زندهمانی نوزادان،
میزان جمعآوری گرده و رفتار بهداشتی زنبوران در دو فصل بهار و
پاییز بود .اندازهگیری جمعیت بالغ زنبوران بهصورت قابی انجام شد.
بدینصورت که پر بودن دو طرف قاب عدد یک و کمتر از آن متناسب
با جمعیت روی قاب کسری از عدد یک محسوب شد (DeGrandi-
 Hoffmanو همکاران .)2008 ،برای اندازهگیری قدرت زندهمانی
نوزادان ،متوازی االضالعی را که هر ضلع آن  53میلیمتر و زاویههای

(الف)

(ب)

آن  60و 120درجه میباشد بر روی طلق رسم میشود که به آن
شابلون گفته میشود .هر شابلون با توجه به ابعاد و زوایای سلولهای
کارگر دقیقا صد عدد سلول کارگر را در خود جای میدهد .هنگام
نمونهبرداری ،شابلون را روی شان قرار داده و تعداد سلولهای خالی
موجود در آن شمارش میشود ( Wu-Smartو  .)2016 ،Spivakجهت
اندازهگیری صفت رفتار بهداشتی در بهار قسمتی از شان حاوی
شفیرههای جوان انتخاب شد و با استفاده از یک استوانه توخالی به
قطر  3سانتیمتر و ارتفاع  6سانتیمتر از جنس گالوانیزه که یک
پوشش پالستیکی بر روی جدار خارجی آن کشیده شده است و درون
آن حدود  160سلول شفیره قرار میگیرد بهوسیله برودت حاصل از
ازت مایع ،شفیرههای مورد نظر کشته میشوند .پس از  48ساعت
کلنیها مجدداً بررسی میشوند و شفیرههای کشته شده با تعداد
سرپوشهای در پوشبرداری و تمیز شده شمارش و ثبت میگردند.
در صفت رفتار بهداشتی ،تعداد سلولهای در پوش برداری شده ،به
معنای تعداد سلولهای تمیز شده از شفیرههای مرده ،توسط زنبورها
میباشد .هرچه تعداد سلولهای درپوش برداری شده که پس از کشته
شدن شفیرهها ،توسط ازت مایع درون استوانه شمارش میشوند،
بیشتر باشند کندوها امتیاز باالتری خواهند گرفت ( Buchlerو
همکاران2013 ،؛  Bigioو همکاران .)2013 ،برای اندازهگیری میزان
گردهگل جمعآوری شده توسط زنبوران عسل کلیه قابهای دارای
گردهگل که معموالً بهصورت کمان گرده در اطراف منطقه نوزادان
ذخیره میشود بهوسیله قاب مشبک  5×5سانتیمتر اندازهگیری و
ثبت گردید ( Sharmaو .)2010 ،Kumar

(ج)

(د)

(ه)

شکل ( :1الف) عمل تلقیح مصنوعی( ،ب) بررسی جمعیت بهصورت قابی( ،ج) بررسی رفتار بهداشتی توسط استوانه( ،د) بررسی وضعیت گرده
با قاب مشبک و (ه) متوازیاالضالع حاوی  100سلول برای اندازهگیری قدرت زندهمانی

کلیه دادهها پس از ثبت با نرمافزار آماری  SPSSآنالیز شدند.
مقایسه میانگین دادههای مربوط به دو سیستم تلقیح مصنوعی و
جفتگیری طبیعی بر مبنای آزمون  Tانجام گرفت .از آزمون  tمیتوان
برای تجزیه و تحلیل میانگین در پژوهشهای تک متغیری یک گروهی
و دو گروهی و چند متغیری دو گروهی استفاده کرد .آزمون ( tتی
استیودنت) برای ارزیابی میزان همقوارگی یا یکسان بودن و نبودن

میانگین نمونه با میانگین جامعه در حالتی بهکار میرود که انحراف
معیار جامعه مجهول باشد .برحسب نتایج تحلیل آماری  tاستیودنت
برای گروههای مستقل با درجه آزادی  8و در سطح آلفای ()α =0/05
جهت بررسی این فرضیه که میانگین دادههای مربوط به سیستم
تلقیح مصنوعی بزرگتر از جفتگیری طبیعی است ،نتایج بیانگر تفاوت
معنیدار بین صفات مختلف در دو گروه میباشد.
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نتایج
جمعیت :مقایسه جمعیت کلنیها در دو گروه تلقیح مصنوعی
و جفتگیری طبیعی دارای اختالف آماری معنیداری بود (شکل .)2
نتایج نشان داد که بین دو گروه تلقیح مصنوعی شده و جفتخورده

طبیعی در دو فصل پاییز و بهار اختالف آماری معنیداری وجود دارد.
جمعیت بالغ در گروه تلقیح مصنوعی  7/2و  4/69قاب بهترتیب در
فصل بهار و پاییز بود که بهطور معنیداری بیشتر از گروه تلقیح
طبیعی با  5/4و  3/56قاب بهترتیب در فصل بهار و پاییز بود.

پاییز
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شکل  :2نمودار مقایسه میزان جمعیت کلنی زنبور عسل در دو گروه تلقیح طبیعی و تلقیح مصنوعی در دو فصل بهار و پاییز

رفتار بهداشتی :مقایسات صفت رفتار بهداشتی کلنیهای
زنبورعسل در دو گروه تلقیح مصنوعی و جفتخورده طبیعی اختالفات
معنیدار در فصل پاییز و غیر معنیدار در فصل بهار نشان داد (شکل

 .)3در فصل پاییز رفتار بهداشتی کلنیهای زنبورعسل تلقیح مصنوعی
شده ( 154سلول تمیز شده) بهطور معنیداری بیشتر از گروه جفت
خورده طبیعی ( 134سلول تمیز شده) بود.
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قدرت زندهمانی :مقایسه صفت قدرت زندهمانی نوزادان در
کلنیهای زنبور عسل در دو گروه تلقیح مصنوعی شده و جفتخورده
طبیعی در فصول پاییز و بهار اختالف آماری معنیداری نشان نداد
(شکل  .)4با وجود این نتایج نشان داد که قدرت زندهمانی کلنیهای
تلقیح شده بهصورت مصنوعی از لحاظ عددی در دو فصل بهار و پاییز
بیشتر از کلنیهای تلقیح شده بهصورت طبیعی بود.
مقدار جمعآوری گرده گل :مقایسات نشان داد که در فصل بهار
اختالف آماری معنیداری بین گروههای تلقیح مصنوعی و جفتگیری
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طبیعی برای صفت جمعآوری گرده گل در کلنیهای زنبورعسل وجود
ندارد .البته در فصل پاییز برای صفت جمعآوری گرده بین دو گروه
تلقیح طبیعی و مصنوعی اختالف آماری معنیداری وجود داشت .در
این فصل میزان گرده جمعآوری شده بهوسیله کلنیهای تلقیح شده
بهصورت مصنوعی ( 250سانتیمتر مربع) بهطور معنیداری بیشتر از
کلنیهای جفت خورده طبیعی ( 105سانتیمتر مربع) بود (شکل .)5
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فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری
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بحث
با توجه به نتایج بهدست آمده کلنی گروه تلقیح شده بهصورت
مصنوعی جمعیت بیشتری نسبت به گروه جفتگیری طبیعی داشت
(شکل  )2که با نتایج  )1995( Szalaiمطابقت دارد .آنها بیان کردند
که رشد جمعیت در گروه تلقیح مصنوعی بیشتر از گروه جفتخورده
طبیعی بود .نتایج حاصل از تحقیق تاجآبادی و همکاران ( )1389نشان
داد که دو تیمار تلقیح مصنوعی و جفتگیری طبیعی از نظر جمعیت
نوزادان اختالف معنیداری با یکدیگر ندارند .دلیل افزایش جمعیت
میتواند در ارتباط با ترغیب ملکه به تخمگذاری سریعتر بهواسطه
استفاده از گاز دیاکسیدکربن در عمل تلقیح مصنوعی باشد .میزان
تخمگذاری با میزان جمعیت ارتباط مستقیم دارد .تیمار دیاکسید
کربن باعث تحریک تولید و ترشح هورمون جوانی میشود که در شروع
تخمگذاری ملکه مشارکت دارد ( .)1947 ،Mackensenهمچنین
میزان جمعیت در فصل بهار بهدلیل مناسب بودن شرایط محیطی
(منابع غذایی و دما) بیشتر از فصل پاییز است .رفتار بهداشتی در
گروه تلقیح مصنوعی شده بهتر از گروه جفت خورده طبیعی بود (شکل
 .) 3وجود ،غلظت و ترکیبات فرمون ملکه با توجه به سن ،وضعیت
تولیدمثلی ،ژنتیکی و تغییرات فصلی متفاوت است .رفتار بهداشتی از

جمله صفاتی است که بهراحتی قابل شناسایی بوده و بهوسیله پرورش
انتخابی میتوان آن را در کلنی زنبور عسل تثبیت کرد ،که این کار با
استفاده از تلقیح مصنوعی با سرعت باالیی انجام میشود (،Bigio
 )2014که با نتایج بهدست آمده از این آزمایش مطابقت دارد.
زندهمانی نوزادان از لحاظ عددی در گروه تلقیح مصنوعی بیشتر
از گروه جفتخورده طبیعی بود (شکل  .)4توانایی افزایش تنوع ژنتیکی
یکی از فواید تلقیح مصنوعی است .تنوع ژنتیکی باعث افزایش قابلیتهای
کلنی شده و توانایی زنبورعسل را برای انجام فعالیت و زندهمانی در
مناطق مختلف را باال میبرد و باعث افزایش مقاومت در برابر بیماریها
و آفات نیز میشود .در صفت قدرت ادامه حیات نوزادان ،تعداد نقاط
خالی شده از شفیره ،تخم و الرو بهمعنای افزایش همخونی زنبوران
عسل می باشد .در این مورد هرچه میانگین تعداد نقاط خالی شده
بهدست آمده بهوسیله شابلونها ،توسط زنبوران کارگر ،کمتر باشد
کندوها امتیاز باالتری خواهند گرفت و درصد هتروزیگوتی باالتر خواهد
بود .جفتگیری طبیعی باعث افزایش هموزیگوتی شده و قدرت زندهمانی
کاهش مییابد ( .)2003 ،Abdulazizدرخصوص صفت جمعآوری
گرده گروه تلقیح شده مصنوعی مقدار بیشتری نسبت به گروه تلقیح
طبیعی داشت (شکل  .)5وفور گرده در فصل بهار منجر به افزایش
جمعآوری گرده در فصل بهار شده است که در ارتباط مستقیم با
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محبالدینی و همکاران

 در فصل بهار بهدلیل افزایش.میزان جمعیت در آن فصل میباشد
تخمگذاری ملکه میزان نوزادان افزایش و بهدنبال آن نیاز به گرده
افزایش مییابد در نتیجه مقدار مصرف گرده باال رفته و گرده موجود
، و همکارانMohebodini( در کندو در فصل بهار کاهش مییابد
 احتماالً در فصل پاییز ذخیره گرده برای زمستانگذرانی باعث.)2013
)2007( Cobey .شده است مقدار گرده موجود در کندو بیشتر باشد
عوامل موثر بر عملکرد ملکههای تلقیح مصنوعی شده و جفتگیری
، سن جفتگیری، توسعه فرمون،شده طبیعی از جمله شرایط پرورش
. اثرات دیاکسیدکربن و شرایط محیط را بررسی کرد،دز مایع منی
نتایج نشان داد که با مراقبت ویژه از ملکههایی که تلقیح مصنوعی
 روش تلقیح،شدهاند و استفاده از شیوههای مناسب پرورش زنبورعسل
مصنوعی میتواند سطح عملکرد باالتری در مقایسه با جفتگیری
8 ) طی تحقیقاتی با تزریق2004( Cermak .طبیعی داشته باشد
 روز از تولد آنها میگذشت7-10 میکرولیتر اسپرم به ملکههایی که
و مقایسه آنها طی دو سال با گروه جفتخورده طبیعی دریافتند که
.گروه تلقیح مصنوعی شده دارای عملکرد بهتری بود
) با بررسی جفتگیری طبیعی و تلقیح مصنوعی1995( Szalai
گزارش کردند گروه تلقیح مصنوعی جمعیت و عملکرد بهتری نسبت
.به گروه جفتگیری طبیعی داشتند
نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که استفاده از روش تلقیح
مصنوعی میتواند عملکرد کلنیهای زنبورعسل را به لحاظ صفات
 زندهمانی نوزادان و جمعآوری گرده در مقایسه، رفتار بهداشتی،جمعیت
.با روش جفتگیری طبیعی بهبود بخشد
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