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سازد. گیری زنبور عسل برای اهداف تحقیقاتی و اصالح نژادی را فراهم میتلقیح مصنوعی یک ابزار مهمی است که کنترل کامل جفت

مورد بررسی قرار گرفت. ( .Apis mellifera M)های زنبور عسل ایرانی گیری طبیعی و تلقیح مصنوعی بر عملکرد کلنیدر این تحقیق اثرات جفت

کندو برای تلقیح مصنوعی درنظر گرفته شد. صفات مورد بررسی در این آزمایش شامل  10گیری طبیعی و کندو برای جفت 10برای انجام آزمایش 

. گرفت انجام T آزمون مبنای بر هاداده آوری گرده بودند. مقایساتمعمانی نوزادان، رفتار بهداشتی و جگیری جمعیت بالغ زنبورها، زندهاندازه

داری در فصول بهار و پاییز طور معنیگیری طبیعی بهنتایج آزمایش نشان داد که میزان جمعیت در گروه تلقیح مصنوعی در مقایسه با گروه جفت

گیری داری بهتر از گروه جفتطور معنیصورت مصنوعی در فصل پاییز بهبههای تلقیح شده (. صفت رفتار بهداشتی در کلنی>05/0Pتر بود )بیش

گیری طبیعی مانی نوزادان در دو فصل بین دو گروه تلقیح مصنوعی و جفتداری در صفت زنده(. اختالف آماری معنی>05/0Pطبیعی بود )

خورده طبیعی بود های جفتتر از کلنیداری بیشطور معنیبه های تلقیح مصنوعیآوری گرده گل در کلنیمشاهده نگردید. در فصل پاییز جمع

(05/0P<به .)گیری طبیعی بهتر بود.  طور کلی نتایج نشان داد که عملکرد گروه تلقیح مصنوعی در مقایسه با گروه جفت 
 

 تلقیح مصنوعی، فصل، عملکرد، زنبور عسل کلمات کلیدی:

 reza_seyedsharifi@yahoo.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول

 
 

  

mailto:reza_seyedsharifi@yahoo.com


 های زنبور عسل ایرانیگیری طبیعی بر عملکرد کلنیاثرات تلقیح مصنوعی و جفت                                          الدینی و همکارانمحب

310 
 

 مقدمه

گیری توان جفتمیتلقیح مصنوعی روشی است که با آن  تکنیک       

 انتخاب هایبرنامه در مصنوعی ملکه زنبورعسل را کنترل کرد. تلقیح

، Cermakدارد ) مهمی نقش عسل های زنبورعملکرد کلنی بهبود و

کنند از می گیریجفت ملکه با که نرهایی طبیعی، طوربه. (2004

 ژنتیکی بهبود مصنوعی، تلقیح با اما .هستند ناشناخته ژنتیکی لحاظ

 این دیگر از مزایای .یابد تحقق ترسریع انتخاب برنامه طی در تواندمی

خصوصیات  کاهش و مطلوب هایویژگی انتخاب توان بهمی تکنیک

 نژاد حفظ به کمک چنین( و همKuhnert ،1984و  Moritzنامطلوب )

 زنبورهای ملکه .( اشاره کرد2013و همکاران،  Pilarعسل ) زنبور بومی

و  Cobeyزنبور نر ) 20تا  10طور متوسط با هگیری بدر پرواز جفت

( 2010و همکاران، Delaneyزنبور نر ) 12( یا با 2013همکاران، 

گیری طبیعی در زنبوران عسل یک کند، بنابراین جفتگیری میجفت

است. تعداد زنبورهای نر در نواحی تجمع به بیش  چالش در کنترل آن

 .هستند متنوعی ژنتیکی منابع از هارسد. آنزنبور نر می 20000از 

باشد. گیری می( جفتApis melliferaنقش اصلی زنبور عسل نر بالغ )

 ملکه یک تناسلی دهانه داخل به نر یک از اسپرم گیری، جفت طی در

 گیریجفت عالمت دارای ملکه گیری،جفت از پس .شودمی منتقل باکره

زنبور نر در  تناسلی اجسام از ماندههای باقیتوسط بخش که است

و همکاران،  Rhodesشود )می دیده تناسلی ملکهبخش انتهایی اندام

کنند. گیری میتری با یک ملکه باکره جفتزنبورهای نر بیش .(2010

میلیون اسپرم خارج  12 الی 6گیری، هر زنبور نر حدود در طی جفت

های رحمی زنبورهای نر مختلف در لوله دست آمده ازهب اسپرم سازد.می

بخش کوچکی از آن  یک فقط یابد، اماجانبی زنبور ملکه تجمع می

شود منتقل و ذخیره می )اسپرماتیکا( به کیسه اسپرم درصد( 10 )حدود

(Gençer  ،؛ 2011و همکارانRhodes  ،2010و همکاران.) گیریجفت 

تلقیح مصنوعی کنترل کرد  توان با روشملکه با نرهای ناخواسته را می

(Cobey  ،و هم2013و همکاران )هاپاتوژن انتقال خطر تواندمی چنین 

 سال در .(Cobey  ،2007دهد ) کاهش منی مایع از عبور با را آفات و

 بهبود زمان طول در روش این .شد آغاز مصنوعی تلقیح تکنیک 1920

 آمیزموفقیت تلقیح مصنوعی یک تکنیک حاضر حال در و است یافته

 مدت برای تکنیک این پژوهشی اهداف برای .است تکرارپذیری و

 ،Laidlaw، 2013) است گرفته قرار استفاده مورد طوالنی بسیار

Mackensen  وRoberts ،2013که دارند وجود بسیاری (. مطالعات 

تلقیح  ملکه عملکرد با را طبیعی صورتشده به گیریجفت ملکه عملکرد

 توسط تواندمی هاملکه عملکرد .کنندمی مقایسه مصنوعی شده را

 ملکه عملکرد مثال، برای .تحت تاثیر قرار بگیرد عوامل از بسیاری

  Natural mated queen (NMQ) طبیعی صورتهشده ب گیریجفت

 ،(جغرافیایی و منطقه هوا آب و) محیطی فاکتورهای تأثیر تحت تواندمی

 ،(اسپرم نرها کیفیت زنبورهای نر، بودن دسترس در) زیستی عوامل

باشد  کندو درون شرایط و شیمیایی هایدرمان مدیریت، هایشیوه

(Delaney ،2010و همکاران). روش گیری شده بهعملکرد ملکه جفت

تواند می Instrumental inseminated queen (IIQ) تلقیح مصنوعی

 رشد دستکاری، و منی میزان ها،ملکه درمان مانند وسیله عواملیبه

 سن پرورش و شرایط ،2CO کاربرد اثرات ،(Pheromone) فرومون

 Kocher(. 2013و همکاران،  Cobeyتاثیر قرار گیرد ) تحت گیریجفت

گیری طبیعی و تلقیح مصنوعی ( با مقایسه جفت2010و همکاران )

مشاهده کردند که اثرات این دو روش روی صفات  ی زنبورعسلملکه

( طی 2004) Cermakداری دارد. رفتار پرواز و بیان ژن تفاوت معنی

روز از  7-10هایی که میکرولیتر اسپرم به ملکه 8تحقیقاتی با تزریق 

 خورده ها طی دو سال با گروه جفتآن گذشت و مقایسهها میتولد آن

های تلقیح شده دارای عملکرد بهتری هستند. گروه که دریافتند طبیعی

Gençer  وKahyal (2011) اسپرم  ذخیره مانی اسپرم در کیسهزنده

گیری طبیعی مقایسه ملکه را در دو روش تلقیح مصنوعی و جفت

نتایج نشان داد که روش تلقیح مصنوعی هیچ اثر منفی روی  .کردند

ا ندارد. در زمینه تلقیح همانی اسپرم در دستگاه تولیدمثل ملکهزنده

های زنبور عسل در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر مصنوعی ملکه

 تلقیح تکنیک ورود به توجه تری صورت گرفته است. باتحقیقات کم

 توزیع و تولید و اخیر سال چند طی ایران در زنبورعسل در مصنوعی

 عملکرد درخصوص متفاوتی کشور، نظرات در شده تلقیح هایملکه

 جفت طبیعی صورتبه که هاییملکه با هاآن مقایسه و هاملکه نوع این

بنابراین  .(1389آبادی و همکاران، گردیده است )تاج مطرح اندخورده

های های زنبور عسل با ملکهمقایسه عملکرد کلنی مطالعه این از هدف

 باشد.خورده طبیعی با تلقیح مصنوعی میجفت

 

 هامواد و روش

گیری طبیعی و تلقیح مصنوعی ملکه منظور بررسی اثر جفتبه       

زنبورعسل روی صفات عملکردی کلنی زنبورعسل آزمایشی در منطقه 

 یپدر هایهیعنوان پاکندو به 20تعداد استان اردبیل انجام شد.  ییالقی

به  یپدر یانتخاب شدند. کندوها یمادر هایهیپا یکندو برا 20و 

 یپدر ینرها دیانتقال داده شدند و نسبت به تول یرگیجفت ستگاهیا

 هایالرو طریق انتقال زدن از وندیپ ،یمادر هاییلنک شد. سپس از اقدام

از پیش ساخته  ملکه مصنوعی هایسلول به کارگر هایسلول روزه ازکی

گیری طبیعی کندو برای جفت 10در این تحقیق  شده صورت گرفت.

گیری مصنوعی در نظر گرفته شد. جفت کندو برای تلقیح 10و 

اردبیل به نام  گیری واقع در ییالقات سردابهطبیعی در ایستگاه جفت
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گلی که یک منطقه ایزوله از لحاظ زنبورداری بود، انجام گرفت. آت

زنبورعسل در آزمایشگاه ایستگاه پرورش و اصالح  تلقیح مصنوعی ملکه

 مراحل انجام انجام شد.ردبیل نژاد زنبورعسل جهاد کشاورزی استان ا

از جمعیت مادری ها ملکه زیر بود، شامل موارد ترتیببه تلقیح مصنوعی

 شدند. اسپرم زیر استریومیکروسکوپانتخاب و نرها از جمعیت پدری 

گردید. آوری اسپرم از نرهای بالغ جمع های تزریقسرنگ با استفاده از

هنگام تلقیح به کمک  گرفت وملکه در محفظه مخصوص تلقیح قرار 

قالب شکمی، بخش انتهایی شکم وسیله به هوش شد.بی CO2 گاز

قالب  ملکه تثبیت شد و با حرکت دو وسیله قالب نیش، نیشملکه و به

در جهت مخالف دهانه اندام تناسلی زنبور ملکه جهت تزریق اسپرم 

در دسترس قرار گرفت. بعد از این مرحله سرنگ تزریق حاوی اسپرم 

 ،پس از تزریقاندام تناسلی ملکه شد و تزریق اسپرم صورت گرفت.  اردو

در قفس مخصوص حمل جهت معرفی  و خارج CO2 ملکه از محیط

به کندو قرار گرفت. الزم به ذکر است که تلقیح در دمای معمولی 

صفات مورد  گرفت. صورت گراد(درجه سانتی 15تا 10 )حدود آزمایشگاه

خورده های تلقیح مصنوعی شده و جفتکهمل بررسی برای مقایسه

مانی نوزادان، گیری جمعیت بالغ کلنی، قدرت زندهطبیعی شامل اندازه

و رفتار بهداشتی زنبوران در دو فصل بهار و  آوری گردهمیزان جمع

صورت قابی انجام شد. گیری جمعیت بالغ زنبوران بهاندازه پاییز بود.

تر از آن متناسب قاب عدد یک و کمصورت که پر بودن دو طرف بدین

-DeGrandiبا جمعیت روی قاب کسری از عدد یک محسوب شد )

Hoffman  ،مانی زندهقدرت گیری (. برای اندازه2008و همکاران

ی هاهیو زاو متریلیم 53 نآرا که هر ضلع  یاالضالع یمتواز نوزادان،

به آن شود که یطلق رسم م یبر رو باشدیدرجه م 120و 60ن آ

 یهاسلول یایبا توجه به ابعاد و زوا شابلونهر  .شودشابلون گفته می

هنگام  .دهدیم یصد عدد سلول کارگر را در خود جا قایکارگر دق

 یخال یهالشان قرار داده و تعداد سلو یرا رو شابلون ی،بردارنمونه

 جهت(. Spivak ،2016و  Wu-Smartشود )یشمارش م آنموجود در 

 یاز شان حاو یدر بهار قسمت یصفت رفتار بهداشت یریگاندازه

به ی توخال استوانه کیبا استفاده از شد و  جوان انتخاب یهارهیشف

 کیکه  زهیاز جنس گالوانمتر سانتی 6و ارتفاع  مترسانتی 3قطر 

درون و شده است  دهین کشی آجدار خارج یبر رو یکیالستپوشش پ

برودت حاصل از  لهیوسبه ردیگیقرار م رهیسلول شف 160حدود آن 

ساعت  48پس از شوند. کشته میمورد نظر  یهارهیشف ،عیازت ما

تعداد  های کشته شده باو شفیره شوندبررسی می مجدداًها ینکل

گردند. برداری و تمیز شده شمارش و ثبت میدر پوش یهاسرپوش

داری شده، به های در پوش بردر صفت رفتار بهداشتی، تعداد سلول

های مرده، توسط زنبورها های تمیز شده از شفیرهمعنای تعداد سلول

های درپوش برداری شده که پس از کشته باشد. هرچه تعداد سلولمی

شوند، ها، توسط ازت مایع درون استوانه شمارش میشدن شفیره

و  Buchlerتر باشند کندوها امتیاز باالتری خواهند گرفت )بیش

گیری میزان (. برای اندازه2013و همکاران،  Bigio؛ 2013، همکاران

های دارای قاب آوری شده توسط زنبوران عسل کلیهجمع گلگرده

نوزادان  صورت کمان گرده در اطراف منطقهبه گل که معموالًگرده

گیری و متر اندازهسانتی 5×5وسیله قاب مشبک هشود بذخیره می

 (.Kumar ،2010و  Sharmaثبت گردید )

آنالیز شدند.  SPSSافزار آماری پس از ثبت با نرم هاکلیه داده       

های مربوط به دو سیستم تلقیح مصنوعی و میانگین داده مقایسه

توان می tاز آزمون انجام گرفت.  Tگیری طبیعی بر مبنای آزمون جفت

های تک متغیری یک گروهی برای تجزیه و تحلیل میانگین در پژوهش

)تی  tزمون آو دو گروهی و چند متغیری دو گروهی استفاده کرد. 

قوارگی یا یکسان بودن و نبودن استیودنت( برای ارزیابی میزان هم

رود که انحراف کار میمیانگین نمونه با میانگین جامعه در حالتی به

ودنت یاست tبرحسب نتایج تحلیل آماری . معیار جامعه مجهول باشد

( α= 05/0و در سطح آلفای ) 8 های مستقل با درجه آزادیبرای گروه

های مربوط به سیستم که میانگین داده فرضیه این جهت بررسی

نتایج بیانگر تفاوت گیری طبیعی است، جفت تر ازمصنوعی بزرگ تلقیح

 باشد.دو گروه می صفات مختلف دردار بین معنی

     

     
 )ه( )د( )ج( )ب( )الف(

)د( بررسی وضعیت گرده  ،)ج( بررسی رفتار بهداشتی توسط استوانه ،صورت قابی)ب( بررسی جمعیت به ،)الف( عمل تلقیح مصنوعی  :1شکل 

 مانیگیری قدرت زندهسلول برای اندازه 100االضالع حاوی )ه( متوازیو  با قاب مشبک
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 نتایج 
ها در دو گروه تلقیح مصنوعی جمعیت کلنی مقایسه: جمعیت       

(. 2شکل داری بود )آماری معنیگیری طبیعی دارای اختالف و جفت

 خوردهنتایج نشان داد که بین دو گروه تلقیح مصنوعی شده و جفت

داری وجود دارد. طبیعی در دو فصل پاییز و بهار اختالف آماری معنی

ترتیب در قاب به 69/4و  2/7جمعیت بالغ در گروه تلقیح مصنوعی 

تر از گروه تلقیح داری بیشطور معنیفصل بهار و پاییز بود که به

 ترتیب در فصل بهار و پاییز بود. قاب به 56/3و  4/5طبیعی با 

  

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

های مقایسات صفت رفتار بهداشتی کلنی: رفتار بهداشتی       

خورده طبیعی اختالفات زنبورعسل در دو گروه تلقیح مصنوعی و جفت

شکل دار در فصل بهار نشان داد )دار در فصل پاییز و غیر معنیمعنی

زنبورعسل تلقیح مصنوعی های (. در فصل پاییز رفتار بهداشتی کلنی3

 تر از گروه جفتداری بیشطور معنیسلول تمیز شده( به 154شده )

 سلول تمیز شده( بود.  134خورده طبیعی )

  

  
 فصل بهار و پاییز مقایسه رفتار بهداشتی کلنی زنبور عسل در دو گروه تلقیح طبیعی و تلقیح مصنوعی در دونمودار : 3شکل 

در  مانی نوزادانصفت قدرت زنده مقایسه مانی:قدرت زنده       

 خوردههای زنبور عسل در دو گروه تلقیح مصنوعی شده و جفتکلنی

اد داری نشان ندطبیعی در فصول پاییز و بهار اختالف آماری معنی

های مانی کلنینتایج نشان داد که قدرت زنده(. با وجود این 4شکل )

ییز صورت مصنوعی از لحاظ عددی در دو فصل بهار و پاتلقیح شده به

 صورت طبیعی بود.  های تلقیح شده بهتر از کلنیبیش

مقایسات نشان داد که در فصل بهار  آوری گرده گل:جمع مقدار       

گیری تلقیح مصنوعی و جفتهای داری بین گروهاختالف آماری معنی

های زنبورعسل وجود آوری گرده گل در کلنیطبیعی برای صفت جمع

آوری گرده بین دو گروه ندارد. البته در فصل پاییز برای صفت جمع

داری وجود داشت. در تلقیح طبیعی و مصنوعی اختالف آماری معنی

شده  های تلقیحوسیله کلنیهآوری شده باین فصل میزان گرده جمع

تر از داری بیشطور معنیمتر مربع( بهسانتی 250صورت مصنوعی )به

    (.5شکل متر مربع( بود )سانتی 105های جفت خورده طبیعی )کلنی
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 تلقیح مصنوعی در دو فصل بهار و پاییزهای زنبور عسل در دو گروه تلقیح طبیعی و مانی نوزادان در کلنیقدرت زنده نمودار: 4شکل 

  

  
 های زنبور عسل در دو گروه تلقیح طبیعی و تلقیح مصنوعی در دو فصل بهار و پاییزآوری گرده گل کلنیمیزان جمع نمودار: 5شکل 

 حثب
صورت گروه تلقیح شده به دست آمده کلنیهبا توجه به نتایج ب       

گیری طبیعی داشت تری نسبت به گروه جفتمصنوعی جمعیت بیش

ها بیان کردند ( مطابقت دارد. آن1995) Szalai( که با نتایج 2شکل )

خورده تر از گروه جفتکه رشد جمعیت در گروه تلقیح مصنوعی بیش

( نشان 1389آبادی و همکاران )طبیعی بود. نتایج حاصل از تحقیق تاج

گیری طبیعی از نظر جمعیت داد که دو تیمار تلقیح مصنوعی و جفت

داری با یکدیگر ندارند. دلیل افزایش جمعیت نوزادان اختالف معنی

واسطه هتر بگذاری سریعتواند در ارتباط با ترغیب ملکه به تخممی

اکسیدکربن در عمل تلقیح مصنوعی باشد. میزان استفاده از گاز دی

اکسید گذاری با میزان جمعیت ارتباط مستقیم دارد. تیمار دیتخم

شود که در شروع کربن باعث تحریک تولید و ترشح هورمون جوانی می

چنین (. همMackensen ،1947گذاری ملکه مشارکت دارد )تخم

دلیل مناسب بودن شرایط محیطی میزان جمعیت در فصل بهار به

صل پاییز است. رفتار بهداشتی در تر از ف)منابع غذایی و دما( بیش

شکل گروه تلقیح مصنوعی شده بهتر از گروه جفت خورده طبیعی بود )

(. وجود، غلظت و ترکیبات فرمون ملکه با توجه به سن، وضعیت 3

تولیدمثلی، ژنتیکی و تغییرات فصلی متفاوت است. رفتار بهداشتی از 

وسیله پرورش به راحتی قابل شناسایی بوده وجمله صفاتی است که به

توان آن را در کلنی زنبور عسل تثبیت کرد، که این کار با انتخابی می

، Bigioشود )استفاده از تلقیح مصنوعی با سرعت باالیی انجام می

 دست آمده از این آزمایش مطابقت دارد. ه( که با نتایج ب2014

تر ی بیشمانی نوزادان از لحاظ عددی در گروه تلقیح مصنوعزنده       

(. توانایی افزایش تنوع ژنتیکی 4 شکل) خورده طبیعی بوداز گروه جفت

های قابلیت افزایش ژنتیکی باعث مصنوعی است. تنوع تلقیح فواید یکی از

مانی در شده و توانایی زنبورعسل را برای انجام فعالیت و زندهکلنی 

ها برابر بیماریبرد و باعث افزایش مقاومت در مناطق مختلف را باال می

حیات نوزادان، تعداد نقاط  شود. در صفت قدرت ادامهو آفات نیز می

خونی زنبوران معنای افزایش همخالی شده از شفیره، تخم و الرو به

باشد. در این مورد هرچه میانگین تعداد نقاط خالی شده عسل می

باشد  ترها، توسط زنبوران کارگر، کموسیله شابلوندست آمده بههب

و درصد هتروزیگوتی باالتر خواهد  خواهند گرفت کندوها امتیاز باالتری

مانی زنده قدرت و شده هموزیگوتی گیری طبیعی باعث افزایشجفت بود.

آوری (. درخصوص صفت جمعAbdulaziz ،2003) یابدکاهش می

تری نسبت به گروه تلقیح گرده گروه تلقیح شده مصنوعی مقدار بیش

(. وفور گرده در فصل بهار منجر به افزایش 5شکل ) طبیعی داشت

آوری گرده در فصل بهار شده است که در ارتباط مستقیم با جمع
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دلیل افزایش باشد. در فصل بهار بهمیزان جمعیت در آن فصل می

دنبال آن نیاز به گرده گذاری ملکه میزان نوزادان افزایش و بهتخم

صرف گرده باال رفته و گرده موجود یابد در نتیجه مقدار مافزایش می

و همکاران،  Mohebodiniیابد )در کندو در فصل بهار کاهش می

گذرانی باعث در فصل پاییز ذخیره گرده برای زمستان (. احتماال2013ً

Cobey (2007 )تر باشد. شده است مقدار گرده موجود در کندو بیش

گیری ه و جفتهای تلقیح مصنوعی شدعوامل موثر بر عملکرد ملکه

گیری، فرمون، سن جفت طبیعی از جمله شرایط پرورش، توسعه شده

اکسیدکربن و شرایط محیط را بررسی کرد. دز مایع منی، اثرات دی

هایی که تلقیح مصنوعی نتایج نشان داد که با مراقبت ویژه از ملکه

های مناسب پرورش زنبورعسل، روش تلقیح اند و استفاده از شیوهشده

گیری تواند سطح عملکرد باالتری در مقایسه با جفتصنوعی میم

 8( طی تحقیقاتی با تزریق 2004) Cermakطبیعی داشته باشد. 

گذشت ها میروز از تولد آن 7-10هایی که میکرولیتر اسپرم به ملکه

خورده طبیعی دریافتند که ها طی دو سال با گروه جفتآن و مقایسه

 ه دارای عملکرد بهتری بود.گروه تلقیح مصنوعی شد

Szalai        (1995با بررسی جفت ) گیری طبیعی و تلقیح مصنوعی

گزارش کردند گروه تلقیح مصنوعی جمعیت و عملکرد بهتری نسبت 

 گیری طبیعی داشتند. به گروه جفت

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که استفاده از روش تلقیح        

های زنبورعسل را به لحاظ صفات عملکرد کلنیتواند مصنوعی می

مقایسه  آوری گرده درجمع مانی نوزادان وزنده رفتار بهداشتی، جمعیت،

 گیری طبیعی بهبود بخشد. با روش جفت
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