
سوبًر عسلبیًلًصی سمستان گذراوی   

 مقدمه

 کٌٌدذ  دس هٌبعق هختلف خْبى ثب ؿشایظ گًَبگَى آة ٍ َّایی صًذگی هی (Apis melliferaصًجَسّبی ػؼل)

ّبی صًجَسػؼل دس هٌبعق هؼتذل اػت صًجَس ػؼل سٍی خوؼیتّبی پیؾفصل صهؼتبى یکی اص ثضسگتشیي چبلؾ

ى ایٌکِ کبهالًخَاثیذُ ثبؿدذ صًدذُ   ثب ؿشایظ صهؼتبًی ػبصگبس ؿذُ ٍ ثذٍّبی حـشات اػت کِ خضء هؼذٍد گًَِ

 دسصدذ ثدَدُ   01ّب دس صهؼتبى ای، هیبًگیي کبّؾ تؼذاد کلٌیّبی ٍآسٍا ٍ تشاؿِقجل اص ظَْس کٌِ هبًذ ثبقی هی

گدضاسؽ ؿدذُ    6116صًجَس ػؼل دس ایبالت هتحذُ آهشیکدب دس ػدبل   ّبی کلٌی یدسصذ 01کبّؾاگشچِ  اػت 

    ّدبی تدشیي ػدشٍیغ  ّدبی دًیدب هْدن   صًجَس ػؼل دس عجیؼدت ٍ اکَػیؼدتن  ّبی خوؼیت  ثب تَخِ ثِ ایٌکِ اػت

هحصَالتی کدِ دس   ّبی صًجَس ػؼل ثشای گشدُ افـبًیدٌّذ، صهؼتبى گزساًی هَفق کلٌیافـبًی سا اًدبم هیگشدُ

کبلیفشًیب ایبالت هتحذُ بلت ایکٌٌذ، هبًٌذ ثبدام، ثؼیبس هْن ٍ ضشٍسی اػت  ثِ عَس هثبل دس اٍایل ثْبس ؿکَفِ هی

هیلیدَى کلٌدی صًجدَس     5/6تدب   7/0افـبًی آًْب ًیبص ثِ ّضاس ّکتبس ثبؽ ثبدام ٍخَد داسد کِ ثشای گشدُ 861آهشیکب 

 ػؼل اػت 

دس ػدغ  صًجَسّدب ؿدبهل    ّبی صًجَس ػؼل ثب تغییشات سفتبسی ٍ فیضیَلَطیکی ٍضؼیت صهؼتبى گزساًی دس کلٌی

دس ػدغ  کلٌدی   تغییدشات  افضایؾ رخبیش غزایی ٍ افضایؾ عَل ػوش ٍ تغییش دس ػبختبس دسًٍی،  کبّؾ فؼبلیت،

 ؿَد ؿبهل تَقف پشٍسؽ ًَصاداى ٍ تـکیل خَؿِ حشاستی هـخص هی

ب تلفدبت  ٍ طًَتید  ثد  ّب، هَقؼیدت خغشافیدبیی   ٍ ٍیشٍعاًذ کِ هیضاى کٌِ ٍآسٍا هغبلؼبت گزؿتِ هـخص کشدُ

 صهؼتبى گزساًی استجبط داسًذ 

 فیشیًلًصی ي رفتار سوبًرهای کارگز در سمستان گذراوی

ٍ ثش اػبع ػدي   سٍص( 05تب  01ثْبس، تبثؼتبى ٍ اٍایل پبییض ػوش صًجَسّبی کبسگش کَتبُ اػت ) حذٍداً دس اٍاخش 

 61تدب   01سٍص( ٍظبیف پشػتبسی، صًجَسّبی دس ػي  01ٍظبیفی سا ثشػْذُ داسًذ  صًجَسّبی خَاى ) ػوَهبً صیش 



سا اًدبم  0تش ٍظیفِ چشاسٍیٍ صًجَسّبی هؼيسٍص ٍظبیفی هبًٌذ ؿبى ثبفی، رخیشُ غزا، هحبفظت ٍ ًظبفت کلٌی 

هبُ( دس  8یبثذ، صًجَسّبی ثب عَل ػوش ثبال ) ثبالی داى کبّؾ هیٌّگبهی کِ هقذاس پشٍسؽ ًَصادس پبییض، دٌّذ هی

 هبًٌذ کلٌی تَلیذ ؿذُ کِ دس عَل صهؼتبى صًذُ هی

دّذ ایي تغییدشات  ّوضهبى ثب تغییشات سفتبسی، صًجَس ػؼل تغییشات فیضیَلَطیکی ًیض دس ػشاػش فصل ًوبیؾ هی

اػدت )   4هقذاس پشٍتئیي ّوَلٌف ٍ اًذاصُ غذد ّیپَفبسًظیبل، 0، ٍیتلَخٌیي6ؿبهل تغییش دس هقذاس َّسهَى خَاًی

دس  ػت ٍلی دس صًجَسّبی چشاسٍ ثبالػدت (  هقذاس َّسهَى خَاًی دس صًجَسّبی پشػتبس ٍ صهؼتبًی کن ا0ؿکل 

سٍ هقبثل هقذاس ٍیتلَخٌیي ٍ پشٍتئیي ّوَلٌف ثغَس هـخص دس صًجَسّبی پشػتبس ٍ صهؼتبى گزساى ثبالتش اص چشا

 اػت 

 

ّدبی سًگدی دس کٌدبس ّدش     صهؼتبى گزساى  دایدشُ  شات هتقبثل ػَاهل فیضیَلَطیکی کلیذی دس صًجَسّبی پشػتبس، چشاسٍ ٍاث -0ؿکل 

ّش فبکتَس دس صًجَسّبی پشػتبس )ػجض(، صًجَسّبی چشاسٍ )قشهض( ٍ صًجدَس صهؼدتبى گدزساى )آثدی(     ًـبى دٌّذُ فشاٍاًی ًؼجی فبکتَس 

  اػت

                                                           
1 Forager 
2 Juvenile hormone 
3 Vitellogenin 
4 Hypopharyngeal gland 



ؿدًَذ  ( ًـبى دادُ اػت کِ صًجَسّبیی کِ دس پبییض هتَلذ هی0986ٍ ّوکبساى)  0بیح حبصل اص هغبلؼبت فلَسیًت

 هبًذ ٍ ایي ؿشایظ دس عَل صهؼتبى گزساًی پبیذاس ثبقی هی داسا ثَدُؿشایظ فیضیَلَطیکی صهؼتبًی سا 

 مًثز بز يريد ي خزيج سوبًر به يضعیت سمستان گذراوی عًامل

دسخِ حشاست، ٍضؼیت دػتشػی  ،6کِ ٍاثؼتِ ثِ تغییشات فصلی ّؼتٌذ هبًٌذ عَل دٍسُ سٍؿٌبیی هحیغیػَاهل 

دیگش هبًٌذ هیضاى پشٍسؽ ًَصاداى ٍ حضَس صًجَسّبی چدشاسٍ داخدل کلٌدی ثدِ هٌظدَس      ثِ هٌبثغ غزایی ٍ ػَاهل 

گزساًی هدَسد هغبلؼدِ   ىثشسػی تأثیش آًْب ثش تغییشات سفتبسی ٍ فیضیَلَطیکی صًجَسّبی کبسگش دس ٍضؼیت صهؼتب

 اًذ  قشاس گشفتِ

السٍّدب ٍ    4ثبلیؼدن ػٌَاى ًوَدُ کِ کبّؾ عَل سٍص ثِ صَست هصٌَػی، ثبػث ثدشٍص کدبًی   (0967) 0چشدًیکَ

آٍسی ٍ هصشف گشدُ ٍ ؿْذ، تدوغ صیدبد ثبفدت چشثدی دس کبسگشّدب ٍ افدضایؾ هقبٍهدت       افضایؾ خوغّب، تخن

 دٍسُچٌدیي ػٌدَاى گشدیدذُ کدِ کَتدبُ ؿدذى عدَل        دس هقبثل ػشهب ٍ گشػٌگی ؿذُ اػت  ّن صًجَسّبی کبسگش

) ثبفدت چشثدی    صًجَسّبی کبسگش ؿذُ اػت 5سٍؿٌبیی ثبػث افضایؾ هقذاس پشٍتئیي ٍ چشثی دس ثبفت چشثی ثذى

ذى سفتدبس  حدذٍد ؿد  سٍؿٌبیی ثبػث ه دٍسُکبّؾ عَل   کٌذ(ثَلیؼن سا تٌظین هیبثذى اصَالً رخبیش غزایی ٍ هت

  صًجَسّبی صهؼتبى گزساى ثبؿذ( سػذ هْوتشیي فبکتَس دس تَلیذ ثِ ًظش هیچشاسٍی هی ؿَد )

دسخِ حشاست ًیض ثِ ػٌَاى یکی دیگش اص ػَاهل تأثیش گزاس دس ٍسٍد صًجَس ػؼل ثِ ؿشایظ صهؼتبى گزساًی هَسد 

ت کِ دسخِ حشاست ٍ کبّؾ عدَل  اگشچِ دس ایي هغبلؼبت دقیقبً هـخص ًگشدیذُ اػ ثشسػی قشاس گشفتِ اػت 

سٍص اثش هؼتقین ثش صهؼتبى گزساًی داسد یب اص عشیق اثشات غیش هؼتقین هبًٌذ کدبّؾ تغزیدِ، پدشٍسؽ ًدَصاداى ٍ     

 هحذٍد ؿذى فؼبلیت چشاسٍسی تأثیش گزاس اػت 

گدزساًی ؿدَد    تَاًذ ثبػث ٍسٍد ٍ یب خشٍج صًجَس ثِ ٍضؼیت صهؼتبى تغییشات دس دػتشػی ثِ هٌبثغ غزایی هی

تدشیي هٌجدغ   تأثیش تغزیِ هوکي اػت ثخبعش اثش غیشهؼتقین اى ثش پشٍسؽ ًَصاداى ًیض ثبؿدذ گشدُ ثدِ ػٌدَاى هْدن    

                                                           
1 Fluri 
2 Photoperiod 
3 Cherednikov 
4
 Cannibalization 

5
 Fat body 



ثدش اػدبع هیدضاى    پشٍتئیي ٍ چشثی ثشای پشٍسؽ ًَصاداى ضشٍسی اػت  صًجَس ػؼل ػغ  پشٍسؽ ًدَصاداى سا  

  ؿَدهتَقف هی ًیضبثغ قغغ ؿًَذ پشٍسؽ ًَصاداى کٌذ ٍ ٌّگبهی کِ ایي هٌدػتشػی ثِ هٌبثغ پشٍتئیٌی تٌظین هی

تَاًذ ثبػث اًتقبل کلٌی ثِ ؿشایظ فیضیَلَطیکی ًَصاداى دس کلٌی اػت کِ ثِ تٌْبیی هیپشٍسؽ ػبهل دیگش ػغ  

دس صًجَسّبی کبسگش ) هبًٌذ آًچدِ  الجتِ ایٌکِ چگًَِ ایي ػبهل ثبػث ایدبد تغییشات فیضیَلَطیکی  صهؼتبًی ؿَد 

 ؿَد ًبهـخص اػت گزساًی اػت ( هیدس ؿشایظ صهؼتبى 

ؿَد کِ هَخدت ثؼدیبسی اص تغییدشات سفتدبسی ٍ فیضیَلدَطیکی دس      هی 0سؿذ السٍّب ثبػث تَلیذ فشهَى ًَصاداى

-فشهَى ًَصاداى ٍ تشکیجبت آى هی تَاًذ ػبهل کلیذی دس سفتبس صهؼتبى گزساًی ثبؿذ صًجَسّبی کبسگش اػت ٍ هی

ِ  پشٍسؽ یبثٌذتَاًذ اًتقبل صًجَسّبی ثب ػي هتَػظ سا ثِ چشاسٍی تؼْیل کٌذ  اگش صًجَسّب دس ؿشایغی  فبقدذ   کد

داؿتِ ٍ فؼبلیت چشاسٍی سا سٍص ػغَح ثبالی ٍیتلَخٌیي  61تب  7ًَصاد ٍ فشهَى ًَصاداى ثبؿذ، صًجَسّبی دسػي 

 ثب تأخیش ؿشٍع ٍ عَل ػوش ثیـتشی داسًذ 

کدِ ثدش ثلدَؽ سفتدبسی     کٌٌذ، هبًٌذ فشهدَى ًدَصاداى،   سّبػبصی هی 6چشاسٍ فشهَى اتیل اٍلئبتچٌیي صًجَسّبی ّن

دٍسُ عدَل  ثِ هشحلِ چشاسٍی ؿدذُ ٍ  گزاسد  اگشچِ، اتیل اٍلئبت ثبػث کٌذ ؿذى اًتقبل صًجَسّبی خَاى اثش هی

بی ضایؾ صهبى حضَس صًجَسّد هحذٍدیت دس پشٍاص چشاسٍی ثبػث اف ٌذ کهی تشیعَالًیسا دس صًجَسّب پشػتبسی 

ؿَد کِ احتوبالً ثَاػغِ افضایؾ دس هؼشض قشاس هی ؿذى ثلَؽ سفتبسی صًجَسّبچشاسٍ دس کلٌی ؿذُ ٍ ثبػث کٌذ 

 اتیل اٍلئبت اػت گشفتي صًجَسّب دس ثشاثش 

      ؿدَد کدِ ٍسٍد ٍ خدشٍج صًجدَس ثدِ ؿدشایظ       هغبلت رکش ؿدذُ دس ثدبال ٍ تلفیدق آًْدب پیـدٌْبد هدی       ثِ ثب تَخِ

َصاداى ٍ فشهدَى ًدَصاداى،   ثَاػغِ اثش هتقبثل ثیي فشاّوی هٌبثغ غزایی دس هحیظ، ػغ  پشٍسؽ ً گزساًیصهؼتبى

 ( 6خِ حشاست ٍ عَل دٍسُ سٍؿٌبیی اػت )ؿکل فشهَى صًجَسّبی چشاسٍ ٍ ثغَس ثبلقَُ دس

                                                           
1
 Brood pheromone 

2
Ethyl oleate 



 

 ای تَلیذ صًجَسّبی صهؼتبى گزساى  هذل اسائِ ؿذُ ثش -6ؿکل 

ؿًَذ، فؼبلیدت چدشاسٍی   یبثذ ٍ سٍصّب ػشد ٍ کَتبُ هیغزایی دس هحیظ کبّؾ هیدس عَل پبییض صهبًی کِ هٌبثغ 

ؿَد دس ًتیدِ صًجَسّبی پشػتبس خَاى یبثذ ٍ ثبػث افضایؾ حضَس صًجَسّبی چشاسٍ دس کلٌی هیکلٌی کبّؾ هی

گدشدد  ثؼدالٍُ،   گیشًذ کِ هٌدش ثِ تأخیش دس ثلَؽ سفتدبسی آًْدب هدی   قشاس هیاتیل اٍلئبت ثیـتش دس هؼشض فشهَى 

ػغ  پشٍسؽ ًَصاداى ٍ فشهَى ًدَصاداى سا کدبّؾ دادُ ٍ ثبػدث کٌدذ ؿدذى ثلدَؽ       تَاًذ کبّؾ هقذاس گشدُ هی

شدُ ٍ ثبػدث تقَیدت   فشهَى ًَصاداى فؼبلیت چشاسٍی سا دس آیٌدذُ کدن کد    کبّؾ سفتبسی صًجَسّبی کبسگش ؿَد 

ػَاهل رکش ؿذُ ثبػث تَلیذ صًجَسّدبی صهؼدتبى    ثیي اثشات هتقبثل ،دس ًتیدِ ؿَد اثشات فشهَى اتیل اٍلئبت هی

   ؿَدگزساى هی
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