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هکلم و رگراک یاهروبنز نايم رد یعامتجا ت

هکلم زا لسع یودنک کی رن یاهروبنز زا دصرد 23دودح هک دنتفایرد یا هرظتنمريغ جیاتن بسک اب یکیژلب و یلیزرب 
.دنا هدروآ ايند هب ار اهروبنز نیا هکلم اب یعامتجا تاقبط گنج رد نامرفان رگراک یاهروب

ردام هک دنتفایرد زيگنا تفگش جیاتن نیا رد کیژلب رد کيلوتاک هاگشناد و لیزرب رد ولوئاپ نس هاگشناد ناققحم ،ره
یم زاغآ ودنک هکلم اب هک یتاقبط گنج رد هدام یاهروبنز نیا تلع نيمه هب .تسا هدوب قباس هکلم ،نامرفان رگر
.دنروآ یم ايند هب 

رگراک یاهروبنز یاهتيعمج اب اهنآ یدنواشیوخ هک دندرک فشک ینولک 45 زا رن روبنز 600دودح یکيتنژ یاهيسر
.دندوب رگراک یاهروبنز دنزرف دنشاب هکلم دنزرف هکنیا یاج هب Melipona scutellaris هداوناخ رن یاهروبنز زا دصرد 89

هکلم روبنز اب دوخ هزرابم هب رگراک یاهروبنز هنوگچ هک دهد یم ناشن راب نيلوا یارب جیاتن نیا" :دنتشاد راهظا نادنمش
".دنهد یم همادا نارگراک ی

لیدبت رن یاهروبنز هب دنناوت یم اهمخت نیا .دننک داجیا ار یا هدشنرواب یاهمخت دنناوت یم اما دنتسين لثم ديلوت هب رد

لامرن دح زا رتشيب ربارب هس دننک یم لثم ديلوت هک یرگراک یاهروبنز طسوتم رمع هک دندرک فشک ناققحم نیا ،ف

54/18 و دنتسه یلعف هکلم نارتخد هک یرگراک یاهروبنز زا دصرد 3/4 ،هکلم زا رن یاهروبنز زا دصرد 11/77هک دند
.دنا هدش داجیا دنتسه یلبق هکلم نارتخد هک یر
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