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مانی و گیري مقوایی ابداعی بر میزان زندهجفت يثیر یک کندوچهأبررسی ت
عسلهاي زنبورریزي ملکهباروري و شروع تخم

4سعیدخلیل عالمی و 3، صالح طباطبایی2، مرتضی ممویی*1رکنیالدین نقیبیسیدحسام

27/2/93: تاریخ پذیرش9/7/92:  تاریخ دریافت

چکیده
 هاي قابل استفاده در صنعت زنبورداري دیگر کندوچهبا مقایسه در یمقوایی ابداع يکندوچه بررسی عملکرداین پژوهش با هدف

و شمارش اسپرماتوزوئیدهاي ریزيزمان شروع تخم گیري،مانی در طی جفتشاخص میزان زنده يبه منظور مقایسه. انجام پذیرفت
و  1391هاي دي، در بهار سالدو سال متما به مدت. مطالعه حاضر صورت پذیرفت هاملکهاسپرم يذخیرهيذخیره شده در کیسه

طرح  يکندوچه پرستار، زنبور 1500مقوایی با يکندوچهشامل تیمار  پنجدر تصادفی  طرح کامالً ياي بر پایهآشیانه آزمایش ،1392
 هردر با ده تکرار  زنبور پرستار 5000و 1500در دو سطح  النگستروتکندوي استانداردو  2500و 1500در دو سطح  مجارستانی

مانی زندهنتایج نشان داد که تیمارها در میزان .تجزیه شدند 9.1SASافزار آماري دست آمده با نرمه هاي بو داده فتپذیرانجام  تیمار
.)<05/0P(مشاهده نگردید دارياختالف معنیثیري نداشته و أها تآنباروري  چنین در میزانو هم هاي باکرهگیري ملکهموفقیت جفتو 

از گردد توصیه می. باشدتر میکم آن يتر و هزینهراحتآن مقوایی ابداعی به دلیل مدیریت بهتر، قابلیت تولید  يمزیت واقعی کندوچه
حرارت  يسازي درجهبهینهکنترل و يکه وظیفهبخشی از جمعیت را  زیرا ،تر در مناطق گرم و معتدل استفاده شوداین کندوچه بیش

. کاهش دادتوانمی ،عهده دارنده فضاي درونی کندو را ب

زيریزمان شروع تخم ،اسپرماتوزوئید، باروري ،گیريجفتيکندوچه، زنبورعسل :کلمات کلیدي

مقدمه
در روش سنتی و هم هاي باکره تولیدي  باروري ملکه.

 ترینیکی از مهمهاي صنعتی همواره  در سیستم هم
بنابراین،استبوده هاي مدیریت در زنبورداري  بخش
 يزنبورهاتر از استفاده کم با هدفهاي مختلفی طرح

در دستور  ،ها نقش دارندباروري ملکهجریان که در  ،پرستار
هاي تولید تا هزینه کار پرورش دهندگان قرار گرفته است

هاي گذشته نشان  بررسی. )Cobey 2007(کاهش یابد
ر کاهش یا افزایش بثرؤمعواملاند که بخش مهمی از  داده

پس از يدر دورهها تیمار ملکه چگونگیها به باروري ملکه
شود که این موضوع ریزي مربوط میتخمتولد تا شروع 

دانشگاه ي علوم دامی و صنایع غذایی، دانشکده، کارشناسی ارشد يآموختهدانش*1

دانشگاه کشاورزي و ي علوم دامی و صنایع غذایی،دانشکدهگروه علوم دامی،  دانشیار2
دانشگاه کشاورزي و  ي علوم دامی و صنایع غذایی،دانشکدهگروه علوم دامی، استادیار3
دانشگاه کشاورزي و منابع  ي کشاورزي،دانشکده گروه بیوتکنولوژي کشاورزي،استادیار 4

کیفیت کندوچه و تعداد ارتباط تنگاتنگی با حجم و
 يچنین نحوههم.داردپرستار موجود در آن  هايزنبور

ثیرگذار أتاین دوره  ولها در طآزادي یا محبوس بودن ملکه
در ). Woyke and Jasiński 1979, 1980, 1982a,b(است 

هاي  هایی که در قفس ملکه شتهگذبسیاري از مطالعات 
 اند،شدههاي اندك نگهداري  اي کوچک با جمعیت جعبه

در موفقیت و  کردندمیریزي    دیرتر و کندتر شروع به تخم
 وضعیتکه در بوده است هایی  ملکهاز تر کمها باروري آن

 .Chuda-Mickiewicz et al(اند بردهبه سر درون کندو آزاد 

2003, Szabo et al. 1987( . میزانيمقایسهدر خصوص
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نیز ها ملکهاسپرم  يذخیره يکیسهذخیره شده در اسپرم 
تحقیقات زیادي صورت گرفته  ي مختلفهاتیماردر بین

طی مطالعاتی که از Jasińskiو Woykeاست، از جمله 
 ،انجام دادند، مشخص نمودند1990تا 1973سال 
با  کوچکهاي  که به درون کلنی ايتلقیح شده هاي ملکه

ند دشمیپرستار انتقال دادهزنبورهاي از مقادیر متغیري 
هایی که در آن. ددنبوهاي مختلفی  داراي عملکرد

زنبور کارگر وجود داشت عدد 100کندویشان بیش از 
در ،شان عاري از اسپرم بود رحمیهاي  روز لولهدو پس از 

هاي کارگر در  هایی که تعداد زنبور تر ملکهبیش حالی که
 این زمانعدد بود پس از گذشت  100تر از ان کمیشکندو

وجود داشت شان  هاي رحمی هنوز مقداري منی در لوله
)Woyke 1988, Woyke and Jasiński 1982a,b, 1990(.

هایی که  براي تولید ملکهکردندتوصیه  این پژوهشگران
حداقل  ،بتوانند تعداد کافی اسپرم در خود ذخیره کنند

 350باید هاي پرستار در فضاي پرورش جمعیت زنبور
مقادیر متفاوتی را نیز دیگري  پژوهشگران.عدد باشد
هایی  جعبههایی که در ملکهنمودندو بیان  ندکردگزارش 

شده بودند تر نگهداري یا بیشکارگرزنبورعدد  200با
هاي انفرادي محبوس شده هایی که در قفسآننسبت به

 ,Wilde 1987(ند کرد تري تولیدبیشنوزاد تعداد ،بودند

1994, Wilde and Bobrzecki 1994(به عبارت دیگر ؛
هاي انفرادي نگهداري که در قفس ايشدههاي تلقیح  ملکه

درون کلنی قفس ودر ابتدا هایی که  ملکهو یا  شوندمی
هاي انفرادي  کندوچهانکوباتور نگهداري و سپس به درون 

 يقادر نخواهند بود به اندازه کهنبه دلیل ای،شوند منتقل می
ریزي  دیرتر شروع به تخم، کافی مواد مغذي دریافت کنند

. کنند تري را در خود ذخیره میو تعداد سلول اسپرم کم
حرکت  ياجازه اي کهشدهتلقیح  هايملکهبه طور مثال 

 3/5یافته بودند میان زنبورهاي کارگر درحضورآزادانه و
ه قفس نگهداري شدهایی که درملکهو میلیون اسپرم 

 Jasiński(ند بودکرده میلیون اسپرم ذخیره 3ندبود

هاي اتوزوئیداسپرم تعداد متعددي بر عوامل). 1987
و ملکه  گذاردمیثیر أذخیره شده در اسپرماتیکاي ملکه ت

طول عمر خود را درکه بتواند جمعیت کندوبراي آن
بتواند که دارد باید سطح مطلوبی نگههمواره باال و در

اسپرم  يذخیره يکیسههاي اسپرم در تعداد کافی سلول
ترین عامل درزیرا این موضوع مهم ،ندک داريهنگخود

اسپرم صورتی که تعداد هاست و درآنتعیین طول عمر 
به منجرتر شود کممیلیون چهار  اسپرماتیک از يدر کیسه

 Cobey 2007, Jasiński(خواهد شد ریزي  تخمدرخیرأت

1987, Woyke and Jasiński 1973 .(نیز در نیگر ئکو
گیري طی پروازهاي جفت ها بیان کرد که ملکه 1986سال 

کنندمیدریافت زنبورهاي نر مختلف مقادیر زیادي منی از
هاي اسپرماتوزوئید جمع سلولاز درصد10تنها حدود و

 يذخیره يکیسهها به درون هاي اویدوکت آن لولهشده در
عدم یا کمبود و شود در آن ذخیره میمهاجرت واسپرم 

حبس و یا هاي حاوي پرستاران اندك  قفستیمار در
ها  میزان مهاجرت اسپرم برتلقیح ها پس از انفرادي ملکه

و آن را  گذاردمیاثر اسپرم  يذخیره يکیسهبه درون 
از این هایی که  ملکه. )Cobey 2007(دهد کاهش می

 يلولهتمایل دارند تا اسپرم را در برندموضوع رنج می
آور ها زیانکه این وضعیت براي آندارندرحمی خود نگه

 Vesely(شودان شمنجر به مرگ ممکن استگاهیو  است

1970, Woyke 1988(.تعدادپژوهش حاضر اثر
گیري هاي جفت میزان باروري ملکه برپرستار  يزنبورها

مقوایی جدیدي را که با اهداف  يکندوچهکرده در 
 يکندوچه ابداع گردیده با چند نوعتحقیقاتی و ترویجی

و موفقیت در  مانیمیزان زنده يمقایسهطریق از دیگر،
بین  ریزيزمان شروع تخم میانگینيمقایسهو باروري

تعداد اسپرماتوزوئیدهایی گیري و هاي جفتانواع کندوچه
اند،کردهمهاجرت  ها ملکه اسپرم يذخیرهيکه به کیسه

.قرار داده است بررسیمورد 

کار روشمواد و
هاي سالدر طی دو سال متمادي در بهار این تحقیق 

مورد آزمایش،  يدر فصل تولیدمثلی منطقه 1392و  1391
دانشگاه کشاورزي و منابع طبیعی رامین خوزستان واقع در 
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با کیلومتري شمال شرقی اهواز  36در شهر مالثانی در 
و عرض جغرافیایی دقیقه 52درجه و  48طول جغرافیایی 

انجام ، متر30و ارتفاع از سطح دریا دقیقه 36درجه و  31
 يدرجه -3این مکان داراي حداقل دماي سالیانه . پذیرفت

 يدرجه 51حرارت يو حداکثر درجهگرادسانتی
). 1389سازمان هواشناسی کشور (استگرادسانتی

هاي مقواي  از رول ابداعیي کندوچه يتهیه به منظور
ریسی مصرف صنعت نساجی و نخاي که در فشرده

حذف  هاهصورت پرت حاصله از کارخانه بشوند و می
به قیمت ناچیزي قابل خریداري هستند گردند و می

و  10با قطر  ییها در این طرح از رول.گردید استفاده
قطعه تخته  دوبستنبا و  شداستفادهمتر سانتی 12طول 

و سقف آن متر به کف سانتی 12×12سه الیی با ابعاد 
 يچه بخش نگهدارندهدر کف کندو سپس؛مسدود گردید

به قطر آن یک قطعه میلگرد آهنیگردید و در پایه نصب 
 يبه عنوان پایهمتر سانتی 60به طول متر ومیلی 8یا  6

در ارتفاع را کوچک  ياین کندوچه د کهشحمال نصب 
گرداند میمتري از سطح زمین مستقر سانتی 50حدود 

) 2تصویر (به منظور استقرار و شان سازي . )3تصویر (
 روي در کندوچهمومی  يیا پایه کوچک یک قطعه شان

که زنبورهاي پرستار بتوانند روي آن مستقر  شدنصب 
پرتاب منظور اجتناب از به  .و شان سازي کنند شوند
در به همراه شان و زنبورهاي پرستار روي آن به هوا شدن 

وزش باد از یک قطعه کش الستیکی که در و وضعیتدر 
چنین در هم. استفاده شد،دنکمحکم میروي بدنه کف را 
حرارت یک کیسه  يبارندگی و یا نزول درجه وضعیت

عنوان ه ب.شدکشیده میفریزر نایلونی بر روي کندوچه 
 هاي زینتی استفاده هاي پرندهاز آبخوريظرف تغذیه نیز

 در تعبیه شد،کندوچه  يو از طریق منفذي که در بدنه شد
خوري همانند ظرف شربت گردید تاالصاق  خارج آن

از  وضعیتیساعت و در هر کلنیيتغذیه امکانبردمن 
موقع استفاده از این کندوچه در.انجام پذیردشبانه روز 

عدد زنبور  1500تقریبیبه میزان  ،یک مالقه زنبور پرستار
خیس شده و قدرت حرکت خود آب اسپري  باپرستار که 

شان موصوف ریخته ود در کنار قطعهبو را از دست داده
ت خوري بتغذیه از طریق شر.دیگردمیمحکم درب آن 

انبار بس درححالت ساعت در 72مورد ذکر به مدت 
تا پرستاران  گرفتصورت میتاریک و خنک نگهداري 

توان کندوچه را می. دهندقبلی خود را از دست  يحافظه
حمل نیز ند کیلومتري چ يزنبورستان دیگري در فاصلهبه 
یک  ،زنبورستان يبه محوطه کندوچه پس از انتقال .دنمو

ریق سوراخی که روي از ط،نزدیک به تولد ،سلول ملکه
ون کندوچه و در کنار شان دردر ، بود درب تعبیه شده
تحریکی ادامه  يتغذیه وگرفتقرار میمومی موصوف 

هاي باکره پس از تولد و رسیدن به سن ملکه. فتیامی
.ندنمودمیگیري بلوغ اقدام به جفت

هاي خواهري تولید شده جهت معرفی به ملکه: 1تصویر 
گیري مورد تحقیقهاي جفتکندوچه

گیري ابداع جفت يوضعیت شان بافی در کندوچه: 2تصویر 
شده

با یک موصوف مقواییيکندوچهبه منظور تحقیق 
 حدود یکصد متر مربعی وسانتی 6×8تکه شان بافته شده 
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عدد زنبور  1500معادل تقریبی  گرم زنبور پرستار و پنجاه
سه  طرح مجارستانی با يکندوچهکارگر پرستار، همراه با  

و 1500در دو سطح شامل حدود استاندارد نیم قاب 
دو با النگستروت استاندارد  يکندوو پرستار  زنبور2500

، در قالب پرستار زنبور5000و  1500حدود سطح شامل
کامالً تصادفی طرح ياي بر پایهآزمایش آشیانهیک

هاي میانی پرستار از روي شان زنبورهاي.مقایسه شدند
کندوهاي مولد که حاوي الروهاي جوان بودند پس از آن

 يشدند به درون یک کیسهمیکه با اسپري آب خیس 
و مورد استفاده  شده درون کندوچه ریختهس نایلونی و سپ

طور معمول سنی حدود ه این پرستاران ب .گرفتندمیقرار 
آزمایش با پرورش  در جریان. دشتنروز دا 10تا  7

، به صورت )1تصویر (تعدادي ملکه در سیستم دولیتل
ي خواهري در باکره زمان به هر کندوچه یک ملکههم

 يسلول ملکه نزدیک به تولد معرفی و اجازه يمرحله
میزان . گیري به صورت آزاد و اختیاري داده شدجفت
گیري و زمان شروع مانی و موفقیت در جفتزنده
ریزي، ریزي در هر مورد ثبت و پس از شروع تخمتخم
 ،هر کیسه. گردیدمیها خارج اسپرم آن يذخیره يکیسه

درصد  5ولوژي حاوي فرمالین لیتر سرم فیزیمیلی 5/0در
) هموسیتومتر(و با استفاده از الم توما شدمیرقیق 
هاي داده. گردیدمیها شمارش هاي موجود در آناسپرم

 Excelو SAS) (9.1افزار آماري دست آمده با نرمه ب

در  واریانس و کاي اسکوئر يبه روش تجزیه (2007)
.تجزیه و تحلیل شدند05/0سطح

گیري مورد تحقیق به همراه ظرف جفت يکندوچه: 3تصویر 
استقرار آن در مزرعه يتغذیه و نحوه

یجانت
نشان داد که اگر چه احتمال  )1جدول (نتایج حاصل 

النگستروت که  يمانی در کندوچهرفت که میزان زندهمی
کندوچه  ترین میزان زنبور پرستار بود و نیزحاوي بیش

مجارستانی که داراي میزان متوسط زنبور پرستار بود، ح طر
ولی این  ،مقوایی باشد ياندکی بهتر از تیمار کندوچه

آزادي  يدرجه 3کاي با  مربع آزموناختالفات از نظر 
ها در طی مانی ملکهدار نبوده و میزان زندهمعنی
گیري بین کندوهاي مورد مطالعه با یکدیگر اختالف جفت
. )<05/0P(داشت داري نمعنی

.

1- Nested Design
2- Onset of oviposition
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مورد آزمایش مختلف هايگیري در کندوچهها در طی جفتملکه و موفقیت در باروري مانیمیزان زنده يمقایسه: 1جدول 

اسکورکاي 
موردانتظار 

)متوسط(
گیري درصد جفت
موفق

تعداد ملکه 
بارور

تعداد ملکه باکره  
مورد بررسی

تعداد زنبور 
پرستار

نوع کندوچه

02162/0 4/7 70% 7 10 1500 مقوایی
04865/0 4/7 80% 8 10 1500 مجارستانی
02162/0 4/7 70% 7 10 1500 النگستروت
02162/0 4/7 70% 7 10 2500 مجارستانی
04865/0 4/7 80% 8 10 5000 النگستروت

ns1622/0 37 37 50 جمع
ns  نیست دارمعنی 05/0خطاي در سطح.

زمان گیري مورد آزمایش از نظرجفتهاي چهکندو
ها ریزي و میزان زنبورهاي پرستار موجود در آنشروع تخم

نتایج نشان داد که ولی نیز مورد بررسی قرار گرفت
دارمعنیمرتبط، ثیر عوامل أها از نظر تاختالف بین آن

.)<05/0P(نیست

فراوانی و میانگین زمان شروع  ،توزیع سنیبررسی 
هاي مختلف کندوچهگیري درجفت پیریزي در  تخم

ریزي در نشان داد که میانگین شروع تخم) 2جدول(
روز و در سایر  9/10±7/1مقوایی ابداعی  يکندوچه

هاي جزیی همراه بوده است ولی این تیمارها با تفاوت
).<05/0P(دار نبودند ها با هیچ آزمونی معنیتفاوت

هاي مختلفکندوچهریزي در بررسی توزیع سنی، فراوانی و میانگین زمان شروع تخم: 2جدول 
)روز(ریزيشروع تخممیانگین روزگی 11-15سن روزگی 5-10سن تعداد زنبور پرستار نوع کندوچه

7/1±9/10 4 3 1500 مقوایی
0/2±9/10 4 4 1500 مجارستانی
3/1±9/10 4 3 1500 النگستروت
4/1±7/10 3 4 2500 مجارستانی
1/2±6/10 3 5 5000 النگستروت

18 19 مجموع
78/10 65/48% 35/51% میانگین کلنسبت

.دار نیستمعنی 05/0ها در سطح اختالف میانگین

 يشده در کیسه تعداد اسپرم ذخیرهفراوانی  يمقایسه
گیري در ها در خالل مدت جفت اسپرم ملکه يذخیره

نشان داد که اکثر ) 3جدول (هاي مورد آزمایش کندوچه
میلیون اسپرم  6تا  5/4اي در حدود ها از ذخیرهآن

برخوردار بودند و فارغ از مجموعه عواملی که سبب 
گردند، نوع کندوچه و ها میکاهش میزان باروري در ملکه

بین  يدر فاصله(ها پرستار موجود در آن زنبورهايتعداد 

، بر تعداد اسپرم ذخیره شده )زنبور پرستار 5000تا  1500
ه داري نداشتها اثر معنیاسپرم آن يذخیره يدر کیسه

این موضوع خود بیانگر متناسب بودن تعداد  .است
هاي مختلف نسبت به پرستار درون کندوچه زنبورهاي
گیري در این محیطی و مساعد بودن فصل جفت وضعیت
. بود آزمایش
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مختلفگیريهاي جفتاستفاده از کندوچهها در اسپرم ملکه يذخیره يذخیره شده در کیسهتعداد اسپرم  فراوانیيمقایسه :3جدول 

کاي مربع
مورد انتظار

میلیون6-5/4
مورد انتظار

میلیون5/4-3
تعداد تکرار

تعداد اسپرم
میلیون6-5/4

تعداد اسپرم
میلیون5/4-3

نوع کندوچه و
میزان جمعیت

04166/0 8/4 2/1 6 5 1 1500مقوایی
04166/0 8/4 2/1 6 5 1 1500مجارستانی
66666/0 8/4 2/1 6 4 2 1500النگستروت 
04166/0 8/4 2/1 6 5 1 2500مجارستانی
04166/0 8/4 2/1 6 5 1 5000النگستروت 

ns83333/0 24 6 30 24 6 مجموع
ns  دار نیستمعنی درصد 5در سطح.

ان ــه زمــان داد کـــز نشـــل نیــج حاصــایــنت
ریزي در دو سال مختلف و متمادي شروع تخم

د ـدارنـگر نــکدیــا یـداري بنیــالف معــز اختــنی
)05/0P>(.

بحث
به در زنبورداري  تر تحقیقاتبه طور معمول بیش

افزایش عملکرد و کاهش زحمت و هزینه طراحی  منظور
 نیستمقدور لفه ؤولی همیشه همگامی این سه م ،شوندمی
در تحقیق حاضر با .کنند را ایجاد نمی حالتبهترین و 

جویی و کاهش میزان مقوایی ضمن صرفه يابداع کندوچه
ه تولید را ب يپرستار که بخش مهمی از هزینه هايزنبور

سعی گردیده است که تعداد  ،دهندخود اختصاص می
تا  شوندحفظ  پرستار نیز در سطح قابل قبولی هايزنبور

 مین گردد وأتبهینه براي فرآیندهاي فیزیولوژیک  وضعیت
هاي باکره اختاللی روري ملکهگیري و باجفت يدر برنامه

به این منظور و منطبق بر تحقیقات گذشته . وجود نیایده ب
اند میزان موفقیت در باروري و درصد که نشان داده

گیري در بین انواع چنین طول زمان جفتو هممانیزنده
هاي مختلف و در مناطق جغرافیایی مختلف از کندوچه

 ,Cobey 2007(پراکندگی نسبی برخوردار است

Koeniger 1987(،  بررسی این  بهاین پژوهش نیز در
هاي اولیه که موضوعات پرداخته شد و با وجود تخمین

گیري در و موفقیت جفتمانیرفت میزان زندهانتظار می
داشته  کاستیها ابداعی نسبت به سایر کندوچه يکندوچه

در .را نشان ندادندداري اختالف معنیباشد، این نتایج 
زمان  میانگینتفاوت  بررسیبخش دوم تحقیق نیز به 

 تعدادگیري و بین انواع کندوهاي جفت ریزيشروع تخم
 ها پرداخته شد که آن نیزپرستار موجود در آن هايزنبور

 )<05/0P(نشان نداد  را يدارمعنیآماري اختالفنظراز
دست آمده نیز از پراکندگی قابل قبولی ه هاي بو داده

در بخش سوم نیز در راستاي ). 2جدول (ندمند بودبهره
که مانند وویک و جاسینسکی نتایج برخی از دانشمندان 

هاي  ها و کلنی در قفس هاي باکره ملکهاعتقاد دارند اگر 
شوند، تعداد سلول اسپرم  فاقد پرستار نگهداري انکوباتور

تعویق ها به ریزي آنو تخم کنندمیتري در خود ذخیره کم
هاي  توجهی و بدرفتاري زنبورمورد بی یافتد و گاه می

هاآنوزن و جذابیت  براثرات منفی و  شوندمیکارگر واقع 
 پرستارهایی که توسط زنبورهاي  ملکهشود و گذاشته می
هاي محبوس در قفس شوند زودتر از ملکهمینگهداري 

-بیشو تعداد اسپرم  هریزي کرد شروع به تخم) 1تصویر (

، )Woyke and Jasiński 1979, 1990(کنند میذخیره  تري
اسپرم  يذخیره ياسپرم ذخیره شده در کیسه تعداد
و نتایج حاصل نشان  شمرده شدهاي تحت آزمایش ملکه
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داد که فارغ از مجموعه عواملی که سبب کاهش میزان 
گردند، نوع کندوچه و تعداد ها میباروري در ملکه

 1500بین  يها در فاصلهپرستار موجود در آن زنبورهاي
زنبور پرستار، بر تعداد اسپرم ذخیره شده در  5000تا 

وجود نداشته داري اسپرم اختالف معنی يذخیره يکیسه
 يچنین نتایج حاصل از مقایسههم).3جدول (است 

اسپرم  يذخیره يشده در کیسه تعداد اسپرم ذخیرهفراوانی 
هاي مورد گیري در کندوچهل مدت جفتها در خال ملکه

 5/4اي در حدود ها از ذخیرهآزمایش نشان داد که اکثر آن
بر اساس ). 3جدول(میلیون اسپرم برخوردار بودند  6تا 

 يترین دلیل عدم اختالف کندوچهمهم ،دست آمدهه نتایج ب
هاي استاندارد، رعایت حد مقوایی ابداعی با دیگر کندوچه
پرستار درون  زنبورهايمطلوب و متناسب تعداد 

هاي مختلف نسبت به شرایط محیطی محل و کندوچه
هوایی آب و  اوضاعگیري در انطباق با فصل مساعد جفت

 يمحل آزمایش بوده و این موضوع با میانگین درجه
در محل و زمان اجراي گیري حرارت در فصل جفت

به عبارت دیگر متناسب بودن دارد؛خوانی تحقیق هم
سبب کنترل بهتر دما در کندو و افزایش  پرستاران،جمعیت 

و  شودمیاسپرم  يذخیره يبه کیسهمیزان مهاجرت اسپرم 
 جمعیتتر از حد مطلوب در صورت استفاده پایین

و دما له منجر به عدم کنترل أاین مسزنبورهاي پرستار 
سبب کاهش میزان عملکرد و تیمار ملکه و در نتیجه 

حال باروري هاي دردر ملکهریزيتخم شروعخیر در أت
مراقبت  وضعیترعایت  ،دیگر عبارتبه  ؛خواهد گردید

 يبه کیسه مهاجرت اسپرم يطی دورهها در از ملکه
بوده و توجه  اي برخورداراسپرم از اهمیت ویژه يذخیره
حرکت  را به بار خواهد آورد، زیرامطلوبینتایج به آن 
 2به درون اسپرماتیکا 1درون اویدوکتهاي اسپرم از سلول

فعالیت ملکه وحرکت وکه  است ايفرایند پیچیده
 قبل و بالفاصله بعد ازاز وي مراقبت زنبورهاي کارگر

1- Oviduct
2- Spermatheca

یش افزامنی وها از گیري به خالی شدن اویدوکتجفت
-ذخیره يکیسههاي اسپرم به درون  بازدهی مهاجرت سلول

. )Woyke and Jasiński 1982a,b(شوداسپرم منجر می ي
ذخیره شده  ریزي و میزان اسپرم چنین زمان شروع تخمهم

هاي مختلف و در اسپرماتیک در ملکه يدر کیسه
ثیر مجموعه عوامل محیطی أدلیل ته هاي مختلف بکندوچه

در مقاطع مختلف زمانی و در مناطق مختلف  و ژنتیکی
جغرافیایی از یک پراکندگی نسبی برخوردار است و این 

مالثانی  يامر در محل اجراي آزمایش فعلی نیز در منطقه
گیري هاي مختلف در فصل جفتخوزستان در طول سال
روزگی پس از تولد در  21تا  8در  یعنی اوائل بهار معموالً

هاي مناسب این صورت معمول در سالهنوسان بوده که ب
هاي باکره روزگی پس از تولد ملکه 15تا  8زمان در بین 

اساس تغییرات بر 1391در سال  مثالً. اتفاق افتاده است
 43/11ریزي حدود آب و هوایی میانگین زمان شروع تخم

دلیل شرایط ه این رقم ب 1392روز پس از تولد و در سال 
تر اندکی کاهش یافته و به حدودجوي و محیطی مناسب

موضوع با این . روز پس از تولد رسیده است 78/10
و  1984در سال Woykeتحقیقات دیگر محققان مانند 

Prabucki خوانی داردنیز هم 1987در سال و همکاران .
که  وضعیتیمشاهده نمودند که موقعیت فصلی وها آن

ثر ؤریزي متخم زمان شروعبر  شوندها نگهداري می ملکه
بوده در نوسانگیري روز پس از جفت 16تا  6و از  است
با یی که در آب و هواي گرم هاملکهچنین همو  است

تر شروع به سریع ،شدندنگهداري پایین  تاًرطوبت نسب
Prabucki(نمودند ریزي  تخم et al. 1987, Szabo et al. 

1987, Woyke 1984( .حال باید توجه داشت که  در هر
مستقیمی با  يها رابطهمیزان باروري در انواع کندوچه

کلنی و دسترسی به منابع غذایی در طبیعت  يمیزان تغذیه
هم خوردن نسبت جمعیت ه و کمبود تغذیه باعث ب دارد

کاهش میزان شده و به دنبال آن پرستاران و چراگرها 
به  . )Woyke 1991(باروري را در پی خواهد داشت

ها توسط کندوچه تغذیه دستی انواع ،همین دلیل
 ياین امر نیز در کندوچه کهردزنبورداران عمومیت دا
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بدیهی  ضمناً .اي برخوردار استابداعی از اهمیت ویژه
نرها پرورش ملکه و يگونه که در مراحل اولیههماناست 

هامیزان باروري آن برپرورش  مناسبوضعیتمین أت
انتقال گیري وجفت ،بلوغ از دوران پیش ،استثرؤم

ملکه  ياسپرم و تیمار و تغذیه يذخیره يکیسهاسپرم به 
 زحائنیز ریزيدر خالل مدت زمان رسیدن به شروع تخم

فضاي ثیر أشدت تحت ته و این موضوع ب استاهمیت 
لذا توصیه  . گیردقرار میگیري هاي جفت درون کندوچه

مناطق گرم و درتر بیش ي ابداعیهکه کندوچ دشومی
توان بخشی از میاین مناطق  درزیرا ،دشواستفاده معتدل 

 يسازي درجهبهینهکنترل و يکه وظیفهجمعیت را 
جویی صرفه،عهده دارنده حرارت فضاي درونی کندو را ب

 نهایی پژوهش حاضر يدر پایان باید گفت که نتیجه .کرد
هاي مورد از نظر شاخصابداعیيکه کندوچهنشان داد

هاي مورد داري با سایر کندوچهبررسی اختالف معنی
 هايزنبور تعداداندك بودن رغم و علی ندارندمقایسه 

هاي در میزان پذیرش ملکهنه تنها ،پرستار مورد استفاده
وجود ه بخللی و بعد از باروري قبل هاآنتیمار باکره و 

آوري اطالعات در جمعو امکان مدیریت، بلکه آیدنمی
 يها، تغذیه هاي تحقیقاتی مربوط به باروري ملکهپروژه

در آن نیز ثیر مواد و غیره أمواد، استفاده از داروها و ت
آن در صرف اصلی مزیت  است و نهایتاًتر بسیار ساده

و مدیریت باالي آن  ترتولید راحتقابلیت  ،ترکم يهزینه
.است
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Investigation on the effects of a new cardboard nucleus on 
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Abstract
The aim of the present study was to compare the functionality of an invented cardboard 

nucleus with the other usable nuclei in beekeeping industry. In order to investigate the relation 
ship between the minimum number of nurse bees and its effect on the rate of fertility of mated
honey bees queens in nuclei, the index value of survival rate during mating, the onset of 
oviposition and the number of reserved spermatozoa into the spermatica sac of queens were 
compared. For this purpose, during two respective years, in spring 2012 and 2013, based on 
complete random arrangement forms, the nest test, including cardboard nucleus, Hungarian 
pattern nucleus and Langstroth hive (each in two stages which these stages Contain ten times 
replication) were performed. The given data were analyzed with software SAS 9.1 static 
software. Following treatments no significant differences on the survival rate and successful 
mating of virgin honey bee queens was observed (P>0.05). It is recommended that the 
innovated nucleus should be used more in the tropical and temperate regions, because in such 
regions the colony of nurse bees which controls the temperature of the nucleus inside, can be 
economized. 
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