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چکيدٌ
َذف اس تحقیق حاضز ،تزآيرد ريوذ فىًتیپی صفات تًلیذی ي رفتاری ضامل رفتار عمًمی کلىی ،جمعیت ،مقذار گزدٌ گل،
سوذٌ ماوی یا قذرت ادامٍ حیات وًسادان ي تًلیذ عسل طی  5وسل در یک جمعیت تستٍ سوثًر عسل استان گلستان تًد.
میاوگیه صفات مًردمطالعٍ طی وسل َای مختلف تا استفادٌ اس وزمافشار  Minitabتزآيرد ي مقایسٍ میاوگیهَا تا استفادٌ اس
آسمًن داوکه اوجام ضذ .تٍ مىظًر تزآيرد ريوذ فىًتیپی صفات طی وسل َای مختلف ،ضزیة تاتعیت صفات اس وسل تزآيرد
ضذ .تىًع ي ياریاوس فىًتیپی اکثز صفات مًرد مطالعٍ در طی وسلَای متًالی اوتخاب ،کاَص یافت .صفات جمعیت ي
سوذٌ ماوی ،تُثًد قاتل تًجُی را در وتیجٍ اوتخاب وطان دادوذ ،در حالیکٍ پیطزفت مطاَذٌ ضذٌ در صفات رفتار ي تًلیذ
عسل واچیش تًد .تجش صفت رفتار ،تاتعیت َمٍ صفات اس وسل ،مثثت ي ضزیة تاتعیت کلیٍ صفات (تجش تًلیذ عسل) اس
وسل اس لحاظ آماری معىیدار تًد ( .)P<0/05ایه تزآيردَا اس ( -0/13تاتعیت صفت رفتار اس وسل) تا ( 0/63تاتعیت صفت
سوذٌ ماوی اس وسل) متغیز تًد .وتایج ایه تحقیق وطان داد کٍ در وتیجٍ اوتخاب در جمعیتَای تستٍ سوثًر عسل استان
گلستان در صفات سوذٌ ماوی ،جمعیت ي مقذار گزدٌ گل تُثًد ایجاد ضذٌ ي عذم تُثًد در صفت تًلیذ عسل در وتیجٍ
اوتخاب ،میتًاوذ تٍ دلیل َمثستگی صوتیکی مىفی ایه صفت تا صفات دیگز تاضذ.
کليدياژٌَا :ريوذ فىًتیپی ،سوثًر عسل ،صفات تًلیذی ي رفتاری.

مقدمٍ

وِ دس گشدُ افـاًي گياّاى صساػي ،تاغي ٍ هشاتغ

صًثَسداسي تِ ػٌَاى يىي اص سؿتِّاي داهذاسي دس

دخالت داؿتِ ٍ ًمؾ تؼياس هْوي دس احياي

توام وـَسّاي خْاى تِ سػويت ؿٌاختِ ؿذُ اػت.

هحيظصيؼت ٍ افضايؾ هحلَالت وـاٍسصي داسًذ.

وـَس ايشاى تِ دليل ؿشايظ خاف الليوي ٍ خغشافيايي

دس تيي ايي حـشات ،صًثَس ػؼل ًمؾ هْوي دس گشدُ

داساي خوؼيتي لَي اص حـشات گشدُ افـاى هي تاؿذ

افـاًي گياّاى داؿتِ ٍ دس ساع حـشات گشدُ افـاى
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لشاس هيگيشد [ .]3ػالٍُ تش ايي ،صًثَس ػؼل حـشُاي

ػَيِ خالق اًتخاب ؿذُ تشاي تَليذ گشدُ ون ٍ صياد،

اػت تؼياس هفيذ وِ تا تَليذ ػؼل ،هَم ٍ تشُ هَم ٍ

ًتاج 6حاكل خلَكيات حذ ٍاػظ دٍ ػَيِ سا ًـاى

هحلَالتي وِ دس كٌايغ هختلف اػتفادُ هيؿًَذ،

ًذادًذ ٍ پيـٌْاد ؿذ وِ اثشات غالثيت تش تشخي اص

فَايذ تؼياسي تشاي تـش داسد [.]2

كفات التلادي دس صًثَس ػؼل هَثش ّؼتٌذ [ .]18دس

اص هـىالت كٌؼت صًثَسداسي وـَس ًثَدى

تحميمي تَػظ عْواػثي ٍ ّوىاساى [ٍ ]5ساثت

هلىِّايي پشهحلَل ٍ داساي كفات هوتاص هيتاؿذ .تا

پزيشي تَليذ ػؼل ،ون گضاسؽ ٍ پيـٌْاد ؿذ وِ ايي

تَخِ تِ ايٌىِ دػتياتي تِ هلىِّاي داساي خلَكيات

ٍساثت پزيشي ون هيتَاًذ تِ دليل تاثيش صياد ؿشايظ

روش ؿذُ ،واس اكالح ًظادي هؼتوشي سا هيعلثذ،

هحيغي ٍ آب ٍ َّايي تش تَليذ ػؼل تاؿذ ٍ تْثَد دس

فشايٌذ اًتخاب دس هشاحل هختلف يه تشًاهِ اكالح

ايي كفات ًياصهٌذ صهاى تيـتشي اػت .دس هغالؼِاي

ًظادي اختٌاب ًاپزيش هيتاؿذ .]1[ .تشٍص كفات

ديگش وِ تَػظ هؼتاخشاى ٍ ّوىاساى ( ،)1379تِ

تَليذي ٍ سفتاسي دس صًثَس ػؼل تِ ؿذت تحت تاثيش

هٌظَس تشآٍسد ضشية ٍساثتپزيشي كفات ظاّشي ٍ

هحيظ تَدُ ٍ ػولىشد صًثَس ػؼل دس ؿشايظ هحيغي

تَليذ ػؼل ولٌي ّاي صًثَس ػؼل اكفْاى اًدام ؿذ،

هختلف ،هتغيش هيتاؿذ ،تٌاتشايي تشاي سػيذى تِ اّذاف

ٍساثتپزيشي هتَػظ تشاي تَليذ ػؼل گضاسؽ ؿذُ

اكالح ًظاد دس كفات التلادي تايذ اثشات هحيغي اص

اػت [.]10
تا تَخِ تِ ايٌىِ اسصياتي تؼضي اصكفات دس صًثَس

اثشات طًتيىي تفىيه گشدًذ [.]5
ٍساثت پزيشي 1كفات التلادي دس صًثَس ػؼل دس

ػؼل ،هـىل ٍ گاّي پشخشج هيتاؿذ [ّ ٍ ]5وچٌيي.

هغالؼات هختلف ،هتغيش تَدُ ٍ تؼتگي تِ سٍؽ

تِ دليل ّوثؼتگيّاي طًتيىي ٍ فٌَتيپي وِ تيي تؼضي

اًذاصُگيشي كفات ،هذل هَسد اػتفادًُ ،ظاد هَسد

اص كفات التلادي ٍخَد داسد ،هي تَاى تا خايگضيٌي

تشسػي ٍ ؿشايظ هحيغي داسد .دس تؼياسي اص هغالؼات

كفتي وِ اًذاصُگيشي آى آػاى تَدُ ٍ داساي ّوثؼتگي

ٍساثت پزيشي كفات دس صًثَس ػؼل ،ون تا هتَػظ

هؼيٌي تا كفات هَسد ًظش تاؿذ ،تِ ؿاخلي دػت

گضاسؽ ؿذُ اػت [ .]12 ،10 ،5 ،1اص آًدايي وِ دس

يافت تا ػول ؿٌاػايي ٍ اًتخاب ولٌيّا تشاػاع آى

هيضاى ٍساثتپزيشي يه كفت ،ػَاهل طًتيىي

اًدام ؿَدّ .وثؼتگي كفات هشفَلَطيه تا كفات

افضايـي 2تؼييي وٌٌذُ ّؼتٌذ ،تِ ًظش هيسػذ وِ ػَاهل

التلادي دس صًثَساى ػؼل ون گضاسؽ ؿذُ اػت [،2

طًتيىي غيش افضايـي( 3غالثيت ٍ 4اپيؼتاصي )5تش تؼضي

 ]14وِ ًـاى هيدّذ كفات ظاّشي هؼياس هٌاػثي

اص كفات التلادي دس صًثَس ػؼل هَثش تاؿٌذ ،لزا تِ

تشاي اًتخاب دس خْت تْثَد كفات سفتاسي ٍ تَليذي

هٌظَس تْثَد ايي كفات هيتَاى تا ايداد الييّاي

دس صًثَساى ػؼل ًيؼتٌذ ٍ تشاي تْثَد ػولىشد كفات

خالق ٍ تاللي آًْا تا يىذيگش دس خْت تْثَد ايي

تَليذي صًثَساى ػؼل ًثايذ تِ دًثال كفات ظاّشي تَد

كفات الذام وشد [ .]17دس يه تحميك ،تا تاللي دٍ

[ .]2دس يه تحميكّ ،وثؼتگي طًتيىي كفت اًذاصُ

1

خوؼيت تا كفات سفتاس ،صًذُ هاًي ٍ اهتياص گشدُ تِ

Heritability
Additive genetic effects
3
Non-additive genetic effects
4
Dominance
5
Epistasis
2

تشتية  0/97 ٍ 0/13 ،0/69گضاسؽ ؿذ وِ ًـاى
Progeny

6
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هيدّذ اًتخاب دس خْت افضايؾ خوؼيت ولٌيّا،

صًثَسػؼل اػتفادُ ؿذ .ػوليات اكالحًظاد دس دٍ

هٌدش تِ افضايؾ كفات فَق ٍ تِ دليل ّوثؼتگي

هشحلِ پيؾ اًتخاب ٍ اًتخاب اكلي اًدام ؿذُ تَد.

طًتيىي هٌفي ايي كفت تا تَليذ ػؼل ( ،)-0/54هٌدش

دس هشحلِ پيؾ اًتخاب ،اهتياصات كفات افضايؾ

تِ واّؾ تَليذ ػؼل خَاّذ ؿذ [ .]11دس هغالؼِاي

خوؼيت ولٌي ،سفتاس ػوَهي ،لذست اداهِ حيات

ديگش گضاسؽ ؿذ وِ تاصدّي تَليذ ػؼل (تَليذ ػؼل

ًَصاداى ٍ گشدُ گل خوغآٍسي ؿذُ ،هحاػثِ ٍ

تِ اصاي ّضاس صًثَس واسگش) تا افضايؾ خوؼيت ولٌي

ولٌيّايي وِ ووتش اص هياًگيي صًثَسػتاى اهتياص آٍسدُ

واّؾ هيياتذ [.]16

تَدًذ ،اص خوؼيت حزف ؿذًذ .دس هشحلِ اًتخاب

پشٍطُ اكالح ًظاد صًثَس ػؼل دس اػتاى گلؼتاى

اكلي ،اهتياصّاي تچِ دّي ،سفتاس تْذاؿتي ٍ دسكذ

چٌذ ػالي اػت وِ آغاص ؿذُ ٍ كفاتي هاًٌذ سفتاس

تَليذ ػؼل ،هحاػثِ ٍ ولٌيّايي وِ تيـتش اص هياًگيي

ػوَهي ولٌي ،افضايؾ خوؼيت ،لذست اداهِ حيات

ًوشُ صًثَسػتاى اهتياص آٍسدًذ ،تِ ػٌَاى ولٌيّاي هَفك

ًَصاداى ،همذاس گشدُگل ٍ تَليذ ػؼل ثثت هي ؿَد .اص

خْت تَليذ ًؼل آيٌذُ اًتخاب ؿذًذ.

آًدايي وِ تاوٌَى هغالؼِاي دس صهيٌِ تشسػي ًتايح
پشٍطُ اكالح ًظاد تش ػولىشد كفات التلادي دس

صفات مًرد مطالعٍ ي وحًٌ اودازٌ گیری آوُا:

صًثَساى ػؼل ايي خوؼيت اًدام ًـذُّ ،ذف تحميك

كفات هَسد هغالؼِ دس ايي تحميك ؿاهل اهتياص

حاضش تشآٍسد سًٍذ فٌَتيپي كفات هختلف عي ًؼل

سفتاس ،خوؼيت ،گشدُ ،صًذُ هاًي ٍ تَليذ ػؼل تَد.

ّاي هتَالي اًتخاب دس صًثَساى ػؼل اػتاى گلؼتاى

تشاي اًذاصُگيشي كفت سفتاس ػوَهي ولٌيّا دس دٍ

اػت.

فلل پائيض ٍ آغاص تْاس دس وٌذٍّا سا تاص وشدُ ٍ دٍ دم
دٍد تِ ّش ولٌي دادُ ؿذ ٍ اص ٍػظ ّشولٌي ،لاتي سا
وِ تيـتشيي خوؼيت سا داؿت ،تيشٍى آٍسدُ ٍ سفتاس

مًاد ي ريشَا:
دس ايي تحميك اص اعالػات خوغ آٍسي ؿذُ تَػظ

آًْا تَػظ يه ًفش تذٍى پيؾ داٍسي هَسد اسصياتي

هشوض تْثَد تَليذات داهي ٍاتؼتِ تِ خْاد وـاٍسصي

لشاس گشفت ٍ تشاػاع سفتاس خوؼيت ولٌي ّا ،تِ ّش

اػتاى گلؼتاى دس لالة يه پشٍطُ اكالح ًظاد

ولٌي ًوشُ اص  5 - 0دادُ ؿذ (خذٍل .)1

جديل  :1ريش ومرٌ دَی رفتار عمًمی کلىی َا
وًع رفتار

امتیاز

ّيچ صًثَسي اص سٍي لاب تلٌذ ًوي ؿَد

5

ووتش اص يه دسكذ اص خوؼيت ؿاى سا تشن هي وٌٌذ

4

 5تا  10دسكذ صًثَس ّا ؿاى سا تشن هي وٌٌذ ٍ دسكذد ًيؾ صدى تش آيٌذ

3

تيؾ اص  10دسكذ صًثَسّا ؿاى سا تشن وٌٌذ ٍ آؿفتِ ؿًَذ ًٍيؾ تضًٌذ

2

اوثش صًثَسّا ؿاى خَد سا تشن وشدُ ٍ دسكذد ًيؾ صدى تاؿٌذ

1

ولٌي ّا تِ حذي خـي ّؼتٌذ وِ اهىاى واس وشدى سٍي آًْا همذٍس ًوي تاؿذ

0
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تِهٌظَس اًذاصُگيشي كفت اًذاصُ خوؼيت دس دٍ

همذاس تَليذ گشدُ گل آًْا تغَس تخويٌي يادداؿت

فلل پائيض ٍ آغاص تْاس دس عي چٌذ هشحلِ دس وٌذٍّا

گشديذ ٍ اعالػات حاكل ثثت ٍ ستثِ تٌذي ؿذ ،ػپغ

سا تاص وشدُ ٍ خوؼيت ًَصاداى (تخن ،السٍ ٍ ؿفيشُ) ٍ

هياًگيي همذاس گشدُ گل خوغآٍسي ؿذُ تَػظ

تؼذاد لابّايي وِ پش اص خوؼيت تَدًذ ،تَػظ يه

ولٌيّاي صًثَسػتاى ،هحاػثِ ٍ دػتِ تٌذي ؿذًذ ٍ

ًفش هَسد ؿواسؽ لشاس گشفتٌذ ٍ دس ؿٌاػٌاهِ اص پيؾ

اهتياص اص كفش تا  5دادُ ؿذ.

تْيِ ؿذُ ثثت گشديذًذ .اعالػات حاكل ،ثثت ٍ تشاي

تشاي اًذاصُگيشي كفت صًذُ هاًي يا لذست اداهِ

ّش ولٌي ،هياًگيي خوؼيت گشفتِ ؿذ ٍ هياًگيي

حيات ًَصاداى اص ػغح تخن سيضي ّشوٌذٍ ،اص سٍي

خوؼيت صًثَسػتاى ،ستثِتٌذي گشديذ ٍ تِ ولٌي ّا تش

ػِ لاب تَػيلِ ؿاتلَى اص پيؾ تْيِ ؿذُ وِ دليما

اػاع هياًگيي خوؼيت ،اهتياص اص كفش تا پٌح دادُ ؿذ.

 100ػلَل ؿفيشُ دس آى خاي هيگيشد ،ػلَلّاي

كفت همذاس گشدُ گل ،تا دٍ تاصديذ تَػظ يه ًفش اص

خالي هَسد ؿواسؽ لشاس گشفتٌذ ٍ پغ اص ثثت ٍ

وليِ لابّاي حاٍي گشدُ گل دس وٌذٍّا ،تؼييي ٍ

ستثِتٌذي تِ ولٌي ّا اهتياص دادُ ؿذ (خذٍل .)2

جديل  :2وحًٌ امتیاز بىدی زودٌ ماوی يا قدرت ادامٍ حیات وًزادان
تعداد سلًلَای خالی در شابلًن

درصد قدرت ادامٍ حیات وًزادان

ومرٌ
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تِهٌظَس تؼييي همذاس تَليذ ػؼل ًيض وليِ ولٌيّاي

خام با اػتفادُ اص ًشمافضاس اوؼلٍ )2013( 1يشايؾ ؿذ

اًتخاب ؿذُ تِ هٌغمِ پش گل اًتمال دادُ ؿذًذ .دس

ٍ اعالػات ًؼلّاي هختلف تِ يه فايل ،هٌتمل ٍ

اتتذاي خشياى ؿْذ ،تَػيلِ تشاصٍ اص وليِ ولٌيّا ٍصى

هَسد تدضيِ ٍ تحليل لشاس گشفت.

وـي تؼول آهذ ٍ پغ اص 15سٍص ًيض ولٌيّا دٍتاسُ

تشاي تشآٍسد هياًگيي كفات دس ًؼلّاي هختلف

ٍصى وـي ؿذًذ .اختالف ٍصى حاكل تِ ػٌَاى ػؼل

اص ًشمافضاس هيٌي تة  ٍ 214تِ هٌظَس همايؼِ كفات دس

تَليذي ّش ولٌي ثثت گشديذ.

ًؼلّاي هتَالي ٍ تشسػي اثش ًؼل تش كفات هَسد

تجسيٍ ي تحلیل دادٌَا:

اص تيي كفات هَسد هغالؼِ ،تدض كفت تَليذ
ػؼل ،تميِ كفات دس دٍ فلل تْاس ٍ پائيض هَسد
اًذاصُگيشي لشاس گشفتٌذ وِ اص هياًگيي هماديش تْاسُ ٍ
پاييضُ تشاي ايداد فايل دادُّا اػتفادُ ؿذ .دادُّاي

هغالؼِ اص آصهَى داًىي 3اػتفادُ ؿذ .تِهٌظَس تشآٍسد
سًٍذ فٌَتيپي كفات هَسد هغالؼِ عي ًؼلّاي
هختلف ،تاتؼيت كفات اص ًؼل تشآٍسد ؿذ .دس ايي
ساتغِ ،كفات هَسد ًظش تِ ػٌَاى هتغيش ٍاتؼتِ ٍ ًؼل
1
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3
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تِ ػٌَاى هتغيش هؼتمل تَد .هؼٌيداسي ايي تاتؼيتّا ًيض

هدوَع ً 5ؼل ،دس خذٍل  ٍ 3تِ تفىيه ًؼل ،دس

هَسد آصهَى لشاس گشفت.

خذٍلّاي  4تا  ٍ 8هٌحٌي تغييشات ايي كفات دس
ًؼلّاي هختلف دس ؿىل  1خالكِ ؿذُ اػت.

وتايج ي بحث هياًگيي كفات هَسد هغالؼِ دس

جديل  :3میاوگیه صفات مًرد مطالعٍ در مجمًع  5وسل
صفت

تعداد

خطای معیار  میاوگیه

حداقل

حداکثر

ضريب تغییرات (درصد)

خوؼيت

409

2/561/38

0

5

53

سفتاس

402

4/66 0/61

2

5

13

لاتليت صًذُ هاًي

378

3/770/34

0

5

9

گشدُ

421

2/690/45

0

5

17

تَليذ ػؼل (ويلَگشم)

245

2/67 1/59

0/10

12/5

59

جديل  :4میاوگیه صفت جمعیت بٍ تفکیک وسل
وسل

تعداد

خطای معیار  میاوگیه

حداقل

حداکثر

ضريب تغییرات (درصد)

1

83

1/581/25 a

0

5

97

2

111

b

1/991/27

0

3

76

cd

2/771/00

4

68

d

5

71

4/5

0/5

64
37

4/5

2/981/24

0/5

5

42

3/95 0/58 e

2/5

5

15

 اختالف هياًگيي دس ػغح  5دس كذ هؼٌي داس اػت (.)P<0/05
جديل  :5میاوگیه صفت رفتار بٍ تفکیک وسل



خطای معیار  میاوگیه

وسل

تعداد

1

78

a

4/54 0/68

2

111

b

4/890/31

3

76

bc

حداقل

4/950/19

2

حداکثر
5

3/5

ضريب تغییرات (درصد)
15
7

5

4

5

4

4

68

4/980/11 cd

4/5

5

3

5

69

e

2/5

3/82 0/65

18

4

اختالف هياًگيي دس ػغح  5دس كذ هؼٌي داس اػت (.)P<0/05
جديل  :6میاوگیه صفت قابلیت زودٌ ماوی بٍ تفکیک وسل
خطای معیار  میاوگیه

وسل

تعداد

1

37

a

1/581/14

2

111

b

3/71 0/86

3

73

c

4/500/42

4

64

d

4/840/25

5

63

e

4/26 0/77

 اختالف هياًگيي دس ػغح  5دس كذ هؼٌي داس اػت (.)P<0/05

حداقل
0
1/5
3/5
4
1/5

حداکثر
4/5
5
5
5
5

ضريب تغییرات (درصد)
73
24
9
6
19
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جديل  :7میاوگیه صفت گردٌ بٍ تفکیک وسل
وسل

تعداد

خطای معیار  میاوگیه
a

حداقل

1/101/05

1

83

2

124

b

2/61 ± 1/68

3

76

c

2/1511/13

4

68

d

3/420/97

5

70

be

2/96 0/77

حداکثر
5

0
0
0
1

96

5

64

4/5

1

ضريب تغییرات (درصد)

5

53
29

4/5

26

 دس ًؼل  2اعالػات تْاس هَخَد ًثَد ٍ تٌْا اص اعالػات خوغ آٍسي ؿذُ دس پاييض اػتفادُ ؿذ.
 اختالف هياًگيي دس ػغح  5دس كذ هؼٌي داس اػت ()P<0/05

جديل  :8میاوگیه صفت تًلید عسل بٍ تفکیک وسل
وسل

تعداد

1

38

خطای معیار  میاوگیه
a

حداقل

حداکثر

ضريب تغییرات (درصد)

2/601/57

0/43

6/7

61

-

-

-

-

2

-

3

126

a

2/391/63

4

48

b

3/911/37

5

33

a

2/41 0/69

0/10
1/0
0/60

12/5
5/7
3/5

69
35
29

 دس ًؼل  2اعالػات هشتَط تِ تَليذ ػؼل هَخَد ًثَد

 اختالف هياًگيي دس ػغح  5دس كذ هؼٌي داس اػت (.)P<0/05

شکل  :1مىحىی تغییرات صفات در وسل َای متًالی

هياًگيي كفت خوؼيت اص  1/58دس ًؼل اٍل تِ

پٌدن ،واّؾ يافت (خذٍل  .)4ايي ًتايح ًـاى داد وِ

 3/95دس ًؼل پٌدن ،افضايؾ ٍ ضشية تغييشات ايي

تا اًتخاب وٌذٍّايي وِ هيضاى خوؼيت هٌاػثي داؿتٌذ،

كفت اص  97دسكذ دس ًؼل اٍل تِ  15دسكذ دس ًؼل

هياًگيي كفت دس خوؼيت افضايؾ ٍ تٌَع يا ٍاسياًغ
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فٌَتيپي ولٌيّا اص ًظش هيضاى خوؼيت واّؾ يافتِ

اثش هتماتل طًَتيپ ٍ هحيظ دس تشٍص فٌَتيپّاي

اػت (.)P<0/05

هختلف صًثَس ػؼل گضاسؽ ؿذُ اػت [ .]18ػالٍُ تش

تغييش دس هياًگيي كفت سفتاس تيي ًؼل اٍل ٍ دٍم

ايي هيضاى تياى طىّاي هشتثظ تا آساهؾ يا سفتاس

هؼٌيداس ،اها ايي تفاٍت تيي ًؼلّاي دٍم ٍ ػَم ٍ

تْاخوي تحت تاثيش ؿشايظ هحيغي لشاس هيگيشد .دس

ّوچٌيي ًؼلّاي  5 ٍ 4 ،3اص لحاػ آهاسي هؼٌيداس

يه تحميك ،هيضاى تياى طىّاي هَثش تش سفتاس تْاخوي

ًثَد .ضشية تغييشات كفت ًيض دس ًؼل ّاي هختلف

دس صًثَسّاي آفشيمايي ٍ اسٍپايي هتفاٍت گضاسؽ ؿذُ

تفاٍت چٌذاًي ًذاؿتِ ٍ اص  3دس كذ دس ًؼل  4تا 18

اػت [ .]15تا تَخِ تِ ايٌىِ صًثَس ػؼل ًظاد ايشاًي

دسكذ دس ًؼل  5هتغيش تَد (خذٍل  .)5تٌَع فٌَتيپي

ًؼثت تِ ًظادّاي اكالح ؿذُ اسٍپايي ،تْاخويتش

ون تيي وٌذٍّا ٍ ولٌيّاي هختلف ؿايذ هْنتشيي

اػت ،هيتايؼت دس عشحّاي اكالح ًظادي ًؼثت تِ

دليل تغييش ًاچيض كفت هَسد ًاظش عي ًؼلّاي

تْثَد ايي كفت تالؽ ؿَد [.]8

هختلف تَد .دس هغالؼِاي دس خوؼيتّاي تؼتِ صًثَس

هياًگيي لاتليت صًذُ هاًي خوؼيت عي ًؼلّاي

ػؼل اػتاى گلؼتاى اًدام ؿذٍ ،ساثتپزيشي كفت

هتَالي تِ عشص هؼٌيداسي ( )P<0/05افضايؾ يافت (اص

سفتاس تؼياس ون ٍ ًضديه تِ كفش تشآٍسد ؿذ وِ دس

 1/58دس ًؼل اٍل تا  4/26دس ًؼل پٌدن) .ضشية

ًتيدِ ٍاسياًغ ون هـاّذُ ؿذُ دس خوؼيت هيتاؿذ

تغييشات ايي كفت ًيض اص  73دسكذ دس ًؼل اٍل تِ

[ .]12ايي ًتايح دس تضاد تا گضاسؽّاي اسائِ ؿذُ

 19دسكذ دس ًؼل پٌدن واّؾ يافت (خذٍل .)6

تَػظ عْواػثي ٍ ّوىاساى [ ]6دس هغالؼِاي تش سٍي

گشچِ ضشية تغييشات  19دسكذي دس ًؼل پٌدن

صًثَس ػؼل اػتاىّاي تْشاى ،هشوضي ،لضٍيي ٍ

ًـاى دّذ وِ اهىاى تْثَد تيـتش دس ايي كفت تا تَخِ

اكفْاى اػت وِ تا همايؼِ ولٌيّاي اكالح ؿذُ ٍ

تِ تٌَع يا ٍاسياًغ فٌَتيپي هَخَد تيي ولٌيّاي

ؿاّذ اص ًظش كفت آساهؾ ولٌي دس ٌّگام تاصديذ،

هختلف ٍخَد داسد .دس هغالؼات هختلف گضاسؿي

تشتشي ولٌيّاي اكالح ؿذُ سا اص لحاػ كفت آساهؾ

هثٌي تش سًٍذ فٌَتيپي هـاّذُ ؿذُ تشاي ايي كفت

يا سفتاس هـاّذُ وشدًذ .تا تَخِ تِ ايٌىِ سٍؽ

هـاّذُ ًـذ.

اًذاصُ گيشي كفت آساهؾ يا سفتاس دس تحميك هَسد ًظش

تفاٍت هياًگيي كفت هيضاى گشدُ دس ًؼلّاي

هـاتِ تحميك حاضش تَدُ ،تفاٍت ًتايح هيتَاًذ تِ

هختلف اص لحاػ آهاسي هؼٌيداس تَد (.)P<0/05

دليل اختالف هياًگيي ايي كفت دس دٍ خوؼيت هَسد

هياًگيي ايي كفت دس ًؼل دٍم ،افضايؾ ٍ دس ًؼل

هغالؼِ تاؿذ .دس هغالؼِ اي تش سٍي كفات هشفَلَطيه

ػَم واّؾ يافت (خذٍل  .)7تا تَخِ تِ ايٌىِ تشاي

صًثَس ػؼل ًظاد ايشاًي گضاسؽ ؿذ وِ صًثَس ػؼل ًظاد

ايي كفت دس ًؼل دٍم اعالػات هشتَط تِ تْاس

ايشاًي داساي ػِ خوؼيت يا تَدُ هختلف هيتاؿذ وِ

هَخَد ًثَد ٍ فمظ اص اعالػات پاييض تشاي هحاػثِ

خوؼيت صًثَس ػؼل هٌغمِ ؿوال وـَس تا دٍ خوؼيت

هياًگيي اػتفادُ ؿذ ،تِ ًظش هيسػذ وِ ايي افضايؾ

ديگش تفاٍت لاتل تَخْي داسد ٍ خوؼيتّاي هٌغمِ

ًـاى دادُ ؿذُ ،وارب تَدُ ٍ ػلت آى ػذم ٍخَد

هشوضي ٍ غشتي وـَس ضوي ّن پَؿاًيٍ ؿثاّتّاي

دادُّاي وافي دس ايي ًؼل تشاي هحاػثِ هياًگيي

هَخَد دس دٍ گشٍُ خذا لشاس هيگيشًذ [ّ .]4وچٌيي

هيتاؿذ .همذاس ايي كفت تا ًؼل چْاسم ،افضايؾ ٍ دس
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ًؼل پٌدن ووي واّؾ يافت .ايي واّؾ دس هيضاى

ًؼلّاي هختلف (ؿىل  )1هي تَاى ًتيدِ گشفت وِ

ػؼل تَليذي دس ًؼل پٌدن ًيض هـاّذُ ؿذ .ضشية

دس اثش اًتخاب تْثَدي دس ايي كفت دس خوؼيت هَسد

تغييشات ايي كفت ًيض اص  96دسكذ دس ًؼل اٍل تِ

هغالؼِ كَست ًگشفتِ اػت .تا تَخِ تِ ايٌىِ اًتخاب

 26دسكذ دس ًؼل پٌدن واّؾ يافت وِ ًـاى دٌّذُ

دس ايي خوؼيت تشاػاع ػولىشد فٌَتيپي ولٌيّا ٍ

ّوگي ؿذى تيـتش خوؼيت دس اثش اًتخاب اػت .دس

تذٍى تَخِ تِ ّوثؼتگي طًتيىي تيي كفات كَست

تؼضي هغالؼاتّ ،وثؼتگي تيي تَليذ ػؼل ٍ گشدُ

هيگيشد ،تِ ًظش هي سػذايي ػذم پاػخ تِ اًتخاب يا

خوغ آٍسي ؿذُ گضاسؽ ؿذُ اػت [ .]19 ،14دس

پيـشفت طًتيىي ضؼيف هيتَاًذ تِ ػلت ّوثؼتگي

هغالؼِاي دس صًثَسّاي اػتاى گلؼتاى ّوثؼتگي

طًتيىي هٌفي تيي كفت تَليذ ػؼل ٍ ػايش كفات

فٌَتيپي تَليذ ػؼل ٍ گشدُ ون ( )0/08تشآٍسد ؿذ

تاؿذ .دس هغالؼِاي وِ تَػظ هٌَچْش [ ]11تِ هٌظَس

[ .]11دس تحميمي ديگش تَليذ ػؼل دٍ ػَيِ هختلف

تشآٍسد ّوثؼتگي طًتيىي كفات التلادي دس خوؼيت

صًثَس ػؼل وِ يىي تشاي تَليذ گشدُ صياد ٍ ديگشي

تؼتِ صًثَساى ػؼل اػتاى گلؼتاى اًدام ؿذّ ،وثؼتگي

تشاي تَليذ گشدُ ون اًتخاب ؿذُ تَد ،همايؼِ ؿذ ٍ

طًتيىي كفت تَليذ ػؼل تا ػايش كفات هٌفي ٍ صياد

تفاٍت هؼٌيداسي تيي تَليذ ػؼل دٍ گشٍُ هـاّذُ

تشآٍسد ؿذ .ايي ّوثؼتگيّا داهٌِاي اص ( -0/52تيي

ًـذ .دس ّويي تحميك گضاسؽ ؿذ وِ ػَيِاي وِ تشاي

كفت سفتاس ٍ تَليذ ػؼل) تا ( -0/64تيي كفت اهتياص

تَليذ گشدُ تيـتش اًتخاب ؿذُ اػتً ،ؼثت تِ ؿشايظ

گشدُ ٍ تَليذ ػؼل) داؿت .دس تحميمي ديگش ًيض وِ

هحيظ پشٍسؽ حؼاعتش هيتاؿذ [ .]18دس هغالؼِ اي

تَػظ عْواػثي ٍ ّوىاساى [ ]6تِ هٌظَس همايؼِ

هـاتِ ،هيضاى خوغآٍسي گشدُ دس دٍ گشٍُ پش تَليذ ٍ

ػولىشد هلىِّاي اكالح ؿذُ ٍ ؿاّذ اًدام ؿذ،

ون تَليذ اص لحاػ تَليذ ػؼل ،همايؼِ ؿذ ٍ گضاسؽ

ػليشغن تفاٍت دس صًثَسػتاىّاي هختلف ،دس هدوَع

ؿذ وِ صًثَساى واسگش ولٌيّاي پشتَليذ سفتاس

اص ًظش تَليذ ػؼل تفاٍت هؼٌيداسي تيي گشٍُ ؿاّذ ٍ

خؼتدَگشي واسآهذتشي ًؼثت تِ صًثَساى واسگش

اكالح ؿذُ هـاّذُ ًـذ ٍ پيـٌْاد ؿذ وِ تشاي

ولٌيّاي ون تَليذ داسًذ ٍ دس ػيي حال همذاس گشدُ

حلَل تِ ًتايح هغلَب اص ًظش تَليذ ػؼل ًياص تِ

تيـتشي ًيض خوغ آٍسي هيوٌٌذ [.]9

صهاى تيـتشي هيتاؿذ .دس تحميمي ديگش وِ دس لالة

سًٍذ تغييشات كفت تَليذ ػؼل دس ًؼلّاي

عشح خاهغ اكالح ًظاد صًثَس ػؼل دس هٌغمِ هشوضي

هختلف هتغيش تَدُ ٍ تيـتشيي همذاس آى هشتَط تِ ًؼل

ايشاى اًدام ؿذ ،پاػخ تِ اًتخاب ولٌيّاي صًثَس ػؼل

چْاسم هيتاؿذ (خذٍل  .)8يه واّؾ ؿذيذ دس تَليذ

ايشاًي تشاي كفات ػولىشدي عي ً 12ؼل تشسػي ٍ

ػؼل دس ًؼل پٌدن هـاّذُ ؿذ وِ هيتَاًذ تِ دليل

هـاّذُ ؿذ وِ هتَػظ تَليذ ػؼل ولٌيّا اص 3

تاثيش ػَاهل ًاهٌاػة هحيغي تش تَليذ ػؼل دس ايي

ويلَگشم دس ػالّاي اتتذايي عشح تِ  11ويلَگشم دس

ًؼل تاؿذ .ضشية تغييشات ايي كفت ًيض اص 29

ّش ولٌي سػيذ [ .]7ايي ًتايح دس تاييذ ايي هغلة اػت

دسكذ دس ًؼل  5تا  69دسكذ دس ًؼل  3هتغيش تَد.

وِ تْثَد دس تَليذ ػؼل ًياصهٌذ كشف صهاى ٍ

دادُّاي هشتَط تِ تَليذ ػؼل دس ًؼل دٍم هَخَد

ًؼلّاي هتؼذد اًتخاب ٍ اكالح ًظاد اػت.

ًثَد .تا تَخِ تِ هٌحٌي تغييشات تَليذ ػؼل دس
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تاتؼيت كفات هَسد هغالؼِ اص ًؼل دس خذٍل 9

( .)P<0/01ايي ًتايح ًـاى هيدّذ وِ كفت صًذُ

اسائِ ؿذُ اػت .تدض كفت سفتاس تاتؼيت ّوِ كفات

هاًي يا لذست اداهِ حيات ًَصاداى دس تيي كفات

اص ًؼل هثثت تَد .ضشية تاتؼيت وليِ كفات (تدض

هَسدهغالؼِ ،تيـتشيي تغييش سا دس ًتيدِ اًتخاب دس

تَليذ ػؼل) اص ًؼل اص لحاػ آهاسي هؼٌيداس تَد

ًؼلّاي هتَالي ًـاى دادُ اػت.

جديل  :9-4ضريب تابعیت صفات زوبًر عسل از وسل
صفت

جمعیت

رفتار

زودٌ ماوی

گردٌ

عسل

ضشية تاتؼيت

0/58

-0/13

0/63

0/54

0/11

**

**

**

**

NS

 NSغيش هؼٌي داس
** دس ػغح  1دسكذ هؼٌي داس

وتیجٍ گیری ي پیشىُادات

داسد ،اًتخاب ولٌيّا تشاػاع اسصؽ اكالحي هلىِ ٍ

تشسػي تغييشات كفات هَسد هغالؼِ دس ايي تحميك

ولٌي كَست گشفتِ ٍ ّوثؼتگي طًتيىي تيي كفات

دس عي ًؼلّاي هتَالي اًتخاب دس خوؼيت تؼتِ

هختلف دس تؼييي يه ؿاخق اًتخاب هَسد تَخِ

صًثَساى ػؼل اػتاى گلؼتاى ًـاى داد وِ تغييش ايداد

لشاس گيشد تا پيـشفت طًتيىي تيـتشي دس كفات

ؿذُ دس اوثش كفات دس ًتيدِ اًتخاب هثثت تَدُ اػت.

التلادي ٍ سفتاسي دس خوؼيت هَسد ًظش دس ًتيدِ

اگشچِ اص آًدايي وِ اًتخاب دس خوؼيت هَسدًظش تٌْا

اًتخاب هـاّذُ ؿَد.

تشاػاع ػولىشد ٍ فٌَتيپ ولٌيّا كَست هيگيشد ٍ
ّوچٌيي ّوثؼتگي طًتيىي تيي كفات هختلف دس ًظش

تشکر ي قدرداوی

گشفتِ ًويؿَد ،پيـشفت هـاّذُ ؿذُ دس تؼضي

تذيٌَػيلِ اص هشوض تْثَد تَليذات داهي ػاصهاى

كفات تِ ٍيظُ دس كفت تَليذ ػؼل وِ التلاديتشيي

خْاد وـاٍسصي اػتاى گلؼتاى تِ خْت دس اختياس لشاس

كفت دس صًثَس ػؼل تِ ؿواس هيسٍد ،ون تَدُ اػت.

دادى دادُّاي صًثَس ػؼل ٍ اص خٌاب آلاي هٌْذع

دس اوثش هغالؼات كَست گشفتِ دس صًثَس ػؼل ًيض

سحوت اهلل ػويؼي هؼاًٍت اهَس دام اػتاى گلؼتاى

گضاسؽ ؿذُ اػت وِ تْثَد طًتيىي دس كفت تَليذ

تخاعش ّوىاسي تي دسيغـاى تـىش ٍ لذسداًي

ػؼل تِ دليل تاثيشپزيشي صياد ايي كفت اص ػَاهل

هيؿَد.

هحيغي ًياصهٌذ ًؼلّ-اي عَالًي اًتخاب هيتاؿذ .لزا
پيـٌْاد هيؿَد وِ تا تَخِ تِ ايٌىِ تٌْا طىّاي

مىابع

افضايـي ّؼتٌذ وِ اص ًؼلي تِ ًؼل ديگش هٌتمل

[ ]1تليشي ،م.س ،لشُ داغي ,ع .ا ،.عْواػثي ،ؽ،.

هيؿًَذ ٍ تؼييي ػْن ايي طًْا دس تشٍص ّشيه اص

لشيـي خؼشٍؿاّي ،ع .ا .1379 ،.تشآٍسد

كفات التلادي دس صًثَساى ػؼل اّويت تؼياسي

پاساهتشّاي طًتيىي تشخي كفات تيَلَطيىي تَدُ
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صًثَس ػؼل هٌغمِ هشوضي ايشاى ،چْاسهيي ػويٌاس
پظٍّـي صًثَس ػؼل ايشاى.

[ ]7عْواػثي ،ؽ ،.ووالي ػشٍػتاًي ،م.ع ،.ػثادي ،س،.
ًداتي خَاسهي ،ا ،.خَاّشي ،ع.د ،.لشُ داغي،

[ ]2خوـيذي ،م.ؽً ،.داتي خَاسهي ،ا ،.عْواػثي،

ع.ا ،.تاج آتادي ،ى ،.تاتايي ،م ،.خوـيذي ،م،.

ؽ.ح .1387 .تشآٍسد ّوثؼتگي فٌَتيپي تيي

ػيفي ،ع ٍ .سضايي ،ح .1392 ،.پاػخ تِ اًتخاب

تؼذادي اص كفات هَسفَلَطيه ٍ التلادي

ولٌيّاي

ايشاًي

صًثَساى ػؼل دس اػتاًْاي تْشاى ،هشوضي ،لضٍيي

( )Apismelliferamedaتشاي كفات ػولىشدي

ٍ اكفْاى ،پظٍّؾ ٍ ػاصًذگي.44-36 :79 ،

عي ً 12ؼل دس عشح خاهغ اكالح ًظاد صًثَس

[ ]3ؿْشػتاًي ،س .1382 ،.صًثَس ػؼل ٍ پشٍسؽ آى،

ػؼل دس هٌغمِ هشوضي ايشاى (،)1377-1391

اًتـاسات خْاد داًـگاّي 455 .كفحِ.
[ ]4عْواػثي ،ؽ ،.ػثادي ،س ،.اػواػيلي ،م ،.واهثَصيا،

صًثَس

ػؼل

ّـتويي ػويٌاس پظٍّـي صًثَس ػؼل وـَس،
وشج ،كفحات .4-1

ج .1377 ،.هغالؼِ هشفَلَطيه صًثَس ػؼل

[ ]8ػثادي ،س .1376 ،.همايؼِ ػولىشد پٌح ًظاد ٍ

هؼوَلي دس ايشاى ،ػلَم ٍ فٌَى وـاٍسصي ٍ هٌاتغ

ّيثشيذ خاسخي صًثَس ػؼل تا ًظاد تَهي ايشاى دس

عثيؼي.101-89 :)1( 2 ،

هٌغمِ اكفْاى ،هدلِ ػلَم وـاٍسصي ايشاى:19 ،

[ ]5عْواػثي ،ؽ ،.ووالي ػشٍػتاًي ،م.ع ،.ػثادي ،س،.

.21-11

ًداتي خَاسهي ،ا ،.خَاّشي ،ع.د ،.لشُ داغي،

[ ]9ويويايي ،م ،.عْواػثي ،ؽ ،.پَسخَاد ،ى.1392 ،.

ع.ا ،.خوـيذي ،م ،.تاج آتادي ،ى ،.تاتايي ،م،

تشسػي سفتاس خؼتدَگشي ٍ هيضاى گشدُ خوغ

تحشيٌي ًَتٌذگاًي ،س.ع ،.ياساحوذي ،ع،.

آٍسي ؿذُ دس دٍ ولٌي پشتَليذ ٍ ون تَليذ صًثَس

ػاوف ،مٍ .1389 ،.ساثت پزيشي كفات تَليذ

ػؼل ايشاًيّ ،ـتويي ػويٌاس پظٍّـي صًثَس

ػؼل ،تچِ دّي ٍ سفتاس دفاػي دس ولٌي ّاي

ػؼل وـَس .وشج .كفحات .8-7

صًثَس ػؼل اػتاى ّاي تْشاى ،هشوضي ،لضٍيي ٍ

[ ]10هؼتاخشاى ،م ،.ادسيغ ،م .ع ،.ػثادي ،سٍ ،.

اكفْاىّ .فتويي ػويٌاس پظٍّـي صًثَس ػؼل

عْواػثي ،ؽ .1379 ،.تشآٍسد ضشية ٍساثت

وـَس.2-1 ،

پزيشي كفات ظاّشي ٍ تَليذ ػؼل ولٌي ّاي

[ ]6عْواػثي ،ؽ ،.ووالي ػشٍػتاًي ،م.ع ،.ػثادي ،س،.
ًداتي خَاسهي ،ا ،.خَاّشي ،ع.د ،.لشُ داغي،

صًثَس ػؼل اكفْاى .ػلَم ٍ فٌَى وـاٍسصي ٍ
هٌاتغ عثيؼي.126-119 :)1(4 ،

ع.ا ،.خوـيذي ،م ،.تاج آتادي ،ى ،.تاتايي ،م،

[ ]11هٌَچْش ،ع .1393 ،.تشآٍسد ّوثؼتگيّاي

تحشيٌي ًَتٌذگاًي ،س.ع ،.ياساحوذي ،ع،.

طًتيىي ٍ فٌَتيپي كفات التلادي دس صًثَساى

ػاوف ،م .1389 ،.همايؼِ هلىِ ّاي اكالح ؿذُ

ػؼل اػتاى گلؼتاى .پاياى ًاهِ واسؿٌاػي اسؿذ

هٌغمِ هشوضي ايشاى تا هلىِ ّاي ؿاّذ دس

اكالح ًظاد دام ،داًـگاُ آصاد اػالهي ٍاحذ

صًثشػتاى ّاي هختلف اػتاى ّاي تْشاى ،هشوضي،

آصادؿْش 97 ،كفحِ.

لضٍيي ٍ اكفْاىً ،ـشيِ داهپضؿىي (پظٍّؾ ٍ
ػاصًذگي).39-31 :86 ،

[ ]12هٌَچْش ،ع ،.فشصيي ،ى ،.ػشاج ،ا .1393 .تشآٍسد
پاساهتشّاي طًتيىي كفات التلادي صًثَس ػؼل
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