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چکیده 
تعیین وضعیت نژاد زنبورعسل اولین مرحلۀ برنامهریزی اصولی جهت اصل  ح نلژاد زنبلورعسلل ملیباشلد اللل
زیرگونههای زنبورعسل معمولی بر اساس خصوصیات ظاهری طبقهبندی میشوند بنلابراین شلکل ظلاهری نقل
مهمی در گروهبندی جمعیتهای مختلف دارند به منظور مقایسه مرفومتریک خصوصیات مهم ظاهری زنبورعسلل
نژاد ایرانی  Apis mellifera meda Skorikovدر استان کردستان ،نمونهبرداری در ماههای اردیبهشت ،خلرداد و
تیر سال  1391از  10منطقه شامل سنندج ،دهگ ن ،قروه ،دیواندره ،سقز ،مریوان ،سلروبباد ،بانله ،بیرلار و کامیلاران
از  10صفت ظاهری جهت تفکیک جمعیتهای زنبورعسل  10منطقه اسلتفاده گردیلد

انرام گرفت در این بزمای

نتایج نشان داد که جمعیت زنبورهای عسل نمونهبرداری شده از منطقه دهگ ن با ارتفاع  1938/5متلر از سلطد دریلا
(´ 35º 5شمالی و ´ 47º 36شرقی)،بلندترین طول بال ( 9/15میلیمتر) ،پای عق

( 7/82میللیمتلر) و خرطلوم (6/35

میلیمتر) را به خود اختصاص داد همبستگی صفات نیز مورد بررسی قرار گرفت و بین صفات طول بال جلو و علر
بال جلو راست ( p< 0/001و  ،)r2=0/76طول بال جلو و طلول خرطلوم  p < 0/001و  )r2=0/21و هلمچنلین طلول
خرطوم و طول پای عق

( p < 0/001و  )r2=0/27همبستگی وجود داشت تابع تشلخی

بله میلزان  63/33درصلد

جمعیت  10منطقه را از یکدیگر متمایز نمود

کلید واژهها ،Apis mellifera meda :مرفومتریک ،کردستان


مقدمه
زنبورعسلاروپاایییااموماو ی( )Linnaeus, 1758

،رفتارشناسیوتو یداتاینحشرهصورت

زیستشناسی
می گیاردوازنتیجاهایانتح ی ااتدرباانباردنساه 


Apis melliferaداراییااممنه ااهانتشااار بیواای

تو یاادات ناساات ادهماایشااود.هاا چناایناساات ادهاز

بازر اساتکاهازشااماجباهجناوداسااکاندیناوی،از

تو یداتجانبیکندووچندبودیکاردن ندربسایاری

غردتاداکاروازشرقتااوراجومشهدوسواحلعمان

ازکشورهایپیشرفتهجهانموردتوجهقرارگرفتهاسات

امتااداددارد(.)Ruttner et al., 1978بااراسااا 

( .)Edris et al., 2002دراواسااققاارنبیساات 

تح ی اتانجامشدهتااکنون24زیرگوناهاززنباورعسال

توصیفهایکمّیشکلظاهری،بااسات ادهاز نا یزهاای


مومو یدردنیاشناختهشدهاسات(.)Ruttner, 1988

ماریوبراسا تغییراتشکلدرداخلجمویتهاانجام

امروزهپرورشزنبورعسالدرجهاانبسایارماوردتوجاه


گرفااتبااه ااوریکااهدورهجدیاادوپیشاارفتهایازعل ا 

قرارگرفتهاستوتح ی اتوسیویپیراماونمرفو او،ی،

پایااهگااذاریگردیااد.درروشساانتی

مورفومتریاام

محمدیوناظمیرفیع:م ایسهمرفومتریمخصوصیاتمه ظاهری ...

38

مورفومتریم نا یزهای ماریچندمتغیرهرویمتغیرهای

46ºشرقی)بااارت ااع1790متارازساه دریاا،مریاوان

کمّیازقبیل وج،پهناوارت اعاستواربود.مرفومتریم،

(´35º27شما یو´46º10شرقی)باارت اع1294متاراز

مها وهتنوعشکلوتغییراتباینمتغییرهاسات.بااکمای

سه دریا،سارو باد(´35º10شاما یو´46º21شارقی) 

کااردنتغییااراتمورفو ااو،یکیماایتااواناز نباارای

باارت اع905متارازساه دریاا،باناه(´36º05شاما یو

ومحیقزیستبهرهبرد

تشخیصرابههبینشکلظاهری

´45º53شرقی)باارت اع1643مترازساه دریاا،بیجاار

تریدرتکاملموجوداتزنده

ودرنتیجهاستنتاج گاهانه

(´35º52شما یو´47º36شرقی)باارت ااع1904متاراز

داشاات (.)Tofilski, 2008مرفومتریاام،بااهعنااوان

سه دریاوکامیاران(´35º03شما یو´47º09شارقی)

ابزاریبارایمها واهتناوع،نتیکایزنبورعسالوت کیام

باارت اع1639/5مترازسه دریاصاورتگرفات.ازهار

زیرگونااههااایA. meliferaازباایااز35مشخصااهاز

منه هنموناهبارداری200نموناهزنبورعسالانتخاادوباه

جملااهرنااو،مااو،اناادازهو ااوجباااججلااوبهاارهماایباارد

داخاالشیشااهمحتااویمحلااوجپام اال( Tahmasebi,

بیشترینویژگیهاایمشاتر 

(.)Ruttner et al., 1978

)1996منت لشادندتااتغییاریدرانادازهورناو نهاا

برایمها وهتنوعزیستیزنبورعسلشاملشاخصکوبیتااج،

ایجادنشود.جهتجداکاردنقهوااتماوردنیاازازبادن

ااوجباااججلااووبرخاایاززوایااایبااینرگباااجهااااساات

واندازهگیریص ات،ازاعضایسامتراسات

زنبورعسل

( .)Bouga et al., 2007

بدناست ادهشد.ازباججلواس یددائمیتهیاهشاد.ساایر

درایاانتح یااداناادازهگیااری10خصوصاایتمه ا باادن

قهواتبدنکهجهتمها واتمرفومتریمموردنیازبود،

زنبورعسلنژادایرانی Apis mellifera medaSkorikov


زیراستریومیکروساکو جاداشادند.قهوااتجاداشاده

وهمبسااتگیوتاایریر نهااادرت کیاامجمویااتهااای

بهوسیلهچسباتا هحشراتبررویپا تقاراردادهشادند


مختلفموردبررسیقرارگرفات.هاداازایانتح یاد

(شااکل.)1صا اتظاااهریمااوردم ایسااهدرزنبااورهااای

بررسیاینموضوعاستکه یاجاداییهاایجغرافیاایی

کارگرشامل :وجباججلو،عرضبااججلاو،زاویاه،A4

مانندکاوهیاامواناع بیوایمایتوانادرویخصوصایات

زاویاه ،D7زاویاه(G18شاکل ،)1شااخصکوبیتااج،1

مرفومتریمتیریربگذارد؟وکدامیماز10خصوصیت

وجخر وم ،وجپایع ب( وجران ،وجساق ،اوج

اناادازهگیااریشاادهبیشااترینتغییااررادرمنااا دمختلااف

پنجهاوجپا) ،وجنی حل هسوموچهارمپشتیشاکمیو

دارد؟ 

ایندکسنای حل اهششا شاک بودناد( Tahmasebi,
.)1996س سدنادروگراممربو اهبااروشUPGMA


مواد و روشها
برداریدرماههایاردیبهشت،خردادوتیارسااج


نمونه
1391ازدهمنه هاستانکردستانشااملسانندج(´35º16
شما یو´47º00شرقی)باارت ااع1434/9متارازساه 

نرمافزارSASرس گردید .ناا یزMANOVA
توسق 
وسیلهنرمافزار ماری SPSSانجامشد .

وتابعتشخیصبه

نتایج

دریااا،دهگ ا ن(´35º05شااما یو´47º36شاارقی)بااا

میانگیناندازه10ص تظاهریاندازهگیریشدهدر

ارت اع 1938/5مترازسه دریا،قروه(´35º08شاما ی

10منه هنمونهبرداریمحاسبهگردید.نتایجنشاندادکه

و´47º48شاارقی)باااارت اااع1942مت ارازسااه دریااا،

جمویااتزنبورهااایعساالنمونااهباارداریشاادهازمنه ااه

دیواندره(´35º46شاما یو´46º59شارقی)بااارت ااع

دهگ نبلندترین وجبااج(9/156میلایمتار)،پاایع اب

2054متاارازسااه دریااا،س ا ز(´36º08شااما یو´16

1- Cubital Index
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عرضباججلو( p <0/001و ،)r2 =0/76وجبااججلاوو

(7/826میلیمتار)و اوجخر اوم(6/356میلایمتار)راباه

ااوجخر ااوم(<0/001

خااوداختصااادداد.کوچاامتاارین ااوجباااج(8/692

pو=0/21

2

،)rزاویااه()D7و

میلیمتر)وخر وم(6/013میلیمتر)مربوطبهجمویتهاای

ایندکسکوبیتاج( p <0/001و)r2 =0/48وه چنین وج

زنبورعسلمنه هدیواندرهبود(جدوج.)1ه بستگیص ات

خر ااومو ااوجپااایع ااب(p <0/001و)r2 =0/27

موردبررسیقارارگرفاتوباینصا ات اوجبااججلاوو

ه بستگیوجودداشت(جدوج .)2

b





a



c





d

e



g
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شکل  -1اندازهگیری بخ
𝒂

𝐁

های مختلف بدن زنبورعسل نژاد ایرانی  :a A. m. medaبال جلو = FL ،طول بال = FB ،عر

بال،

= ایندکس کوبیتال ( aو  bطول رگبالها)؛  :bزوایای بال جلو ،زوایای  D7 ، A4و G18؛  :cنیم حلقه سوم پشتی شکمT3 ،

طول نیم حلقه سوم شکم؛  :dنیم حلقه چهارم پشتی شکم T4 ،طول حلقه چهارم شکم؛  :eایندکس نیم حلقه ششم پشتی شکم
( T6پهنای حلقه ششم شکم و  L6طول حلقه ششم شکم)؛  :fطول پای عق

𝟔𝑻
𝟔𝐋

(ران+ساق+پنره اول)؛  :gطول خرطوم؛

 :MLبند اول پنره پای عق ؛  :Tساق پای عق  :F ،ران پای عق
Figure 1. measurement of body different segments of Iranian honeybee A. m. meda. a: front wing of
𝒂
A. m. meda Iranian honeybee, FL= wing length, FB= wing width, = cubital index; b: front wing
𝐁
angels, A4, D7, G18; c: third abdominal segment length dorsally; d: forth abdominal segment
𝟔𝑻
length dorsally; e: Index of sixth abdominal segment dorsally ; f: hind leg length
𝟔𝐋
(femur + tibia+ first tarsal segment); g: proboscis length; ML: first tarsal
segment of hind leg; T: hind tibia; F: hind femur
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 منطقه از استان کردستان10  درA. m. meda  میانگین اندازه صفات در جمعیتهای زنبورعسل نژاد ایرانی-1 جدول
Table 1. Mean of measured characteristics of Iranian honeybee A. m. meda populations in ten areas of Kurdistan province
Forewing
width
(mm)

A4
(degree)

D7
(degree)

G18
(degree)

Cubital index

Hind leg
length (mm)

Probocis
length
(mm)

Third and
Index of sixth
fourth
abdominal
abdominal
segment
segment
dorsally
length (mm)

1

bane

9.077 ± 0.03

3.189 ± 0.05

30.902 ± 0.8

98.12 ± 1.1

93.6 ± 0.9

2.37 ± 0.07

7.72 ± 0.04

6.32 ± 0.05

4.418 ± 0.02

0.742 ± 0.004

2

Bijar

8.93 ± 0.03

3.084 ± 0.05

31.097 ± 0.8

97.22 ± 1.1

90.3 ± 0.9

2.317 ± 0.07

7.43 ± 0.04

6.28 ± 0.05

4.388 ± 0.02

0.743 ± 0.004

3

Dehgolan

9.156 ± 0.03

3.140 ± 0.05

29.6 ± 0.8

100.3 ± 1.1

93.5 ± 0.9

2.108 ± 0.07

7.82 ± 0.04

6.35 ± 0.05

4.431 ± 0.02

0.762 ± 0.004

4

Divandareh 8.692 ± 0.03

3.012 ± 0.05

32.829 ± 0.8

98.5 ± 1.1

92.8 ± 0.9

2.128 ± 0.07

7.39 ± 0.04

6.01 ± 0.05

4.209 ± 0.02

0.756 ± 0.004

5

Ghorveh

9.002 ± 0.03

3.156 ± 0.05

30.867 ± 0.8

96.47 ± 1.1

94.3 ± 0.9

2.513 ± 0.07

7.71 ± 0.04

6.40 ± 0.05

4.489 ± 0.02

0.765 ± 0.004

6

Kamyaran

8.792 ± 0.03

3.026 ± 0.05

31.173 ± 0.8

98.88 ± 1.1

95.5 ± 0.9

2.468 ± 0.07

7.44 ± 0.04

6.10 ± 0.05

4.245 ± 0.02

0.732 ± 0.004

7

marivan

8.840 ± 0.03

3.048 ± 0.05

30.481 ± 0.8

98.76 ± 1.1

92.9 ± 0.9

2.355 ± 0.07

7.32 ± 0.04

6.33 ± 0.05

4.348 ± 0.02

0.750 ± 0.004

8

Saghez

8.835 ± 0.03

3.042 ± 0.05

31.644 ± 0.8

96.08 ± 1.1

94.8 ± 0.9

2.55 ± 0.07

7.52 ± 0.04

6.31 ± 0.05

4.368 ± 0.02

0.752 ± 0.004

9

Sarvabad

8.908 ± 0.03

3.1 ± 0.05

30.558 ± 0.8

100.5 ± 1.1

93.7 ± 0.9

2.24 ± 0.07

7.66 ± 0.04

6.31 ± 0.05

4.315 ± 0.02

0.760 ± 0.004

10

Sanandaj

9.004 ± 0.03

3.15 ± 0.05

30.99 ± 0.8

97.69 ± 1.1

94.1 ± 0.9

2.53 ± 0.07

7.62 ± 0.04

6.23 ± 0.05

4.504 ± 0.02

0.755 ± 0.004

40

 ....م ایسهمرفومتریمخصوصیاتمه ظاهری:محمدیوناظمیرفیع40

Characteristics Area

Forewing
length
(mm)
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) در سطح احتمال یک درصد میباشدP  در استان کردستان (اعداد داخل پرانتز نشاندهنده مقدار عددیA. m. meda  صفت ظاهری جمعیتهای زنبورعسل نژاد ایرانی10  همبستگی بین-2 جدول
Table 2. Correlations between ten morphological characteristics of Iranian honeybee A. m. meda populations of Kurdistan province (p values are in parentheses)
Characteristics

Forewing
length

Forewing length

Third and fourth
Index of sixth
Probocis
Abdominal segment abdominal segment
length
length dorsally
dorsally

Forewing
width

A4

D7

G18

Cubital
index

Hind leg
length

0.761
)0.00(

-0.2
)0.01(

0.16
)0.04(

-0.02
)0.75(

-0.01
)0.08(

0.31
)0.00(

0.21
)0.007(

0.32
)0.00(

0.12
)0.13(

-0.15
)0.06(

0.2
)0.01(

-0.08
)0.31(

0.12
)0.13(

0.21
)0.008(

0.24
)0.003(

0.36
)0.00(

-0.03
)0.7(

0.02
)0.75(

0.08
)0.31(

0.09
)0.25(

-0.18
)0.02(

-0.25
)0.001(

-0.19
)0.01(

0.03
)0.65(

0.09
)0.22(

-0.48
)0.00(

0.08
)0.31(

-0.02
)0.8(

-0.09
)0.25(

-0.006
)0.93(

0.07
)0.35(

0.14
)0.07(

-0.07
)0.35(

-0.02
)0.73(

0.001
)0.98(

-0.08
)0.32(

0.14
)0.06(

0.12
)0.11(

0.03
)0.63(

0.25
)0.001(

0.27
)0.00(

0.002
)0.97(

0.26
)0.00(

0.06
)0.45(

Forewing width

0.76
)0.00(

A4

-0.2
)0.01(

-0.15
)0.06(

D7

0.16
)0.04(

0.2
)0.01(

0.02
)0.75(

G18

-0.02
)0.75(

-0.08
)0.31(

0.08
)0.31(

0.09
)0.22(

Cubital index

-0.01
)0.84(

-0.03
)0.7(

-0.09
)0.25(

-0.48
)0.00(

0.07
)0.35(

Hind leg length

0.31
)0.00(

0.21
)0.008(

-0.18
)0.02(

0.08
)0.31(

0.14
)0.07(

-0.08
)0.32(

Proboscis length

0.21
)0.007(

0.24
)0.003(

-0.25
)0.001(

-0.02
)0.8(

-0.07
)0.35(

0.14
)0.06(

0.25
)0.001(

Third and fourth abdominal
segment length dorsally

0.32
)0.00(

0.36
)0.00(

-0.19
)0.01(

-0.09
)0.25(

-0.02
)0.73(

0.12
)0.11(

0.27
)0.00(

0.26
)0.00(

Index of sixth abdominal
segment dorsally

0.12
)0.13(

0.12
)0.13(

0.03
)0.65(

-0.006
)0.93(

0.001
)0.98(

0.03
)0.63(

0.002
)0.97(

0.06
)0.45(

0.006
)0.93(
0.006
)0.93(


1-

1≤r≤+1
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درمؤ ااهاصاالیچهااارمزاویااه()G18مساات لازسااایر

م ایساااهباااین10صاا تظااااهری،باااهروش زماااون
چندمتغیره MANOVAصورتگرفت.نتاایجنشاانداد


ص اتتغییرکرد(جدوج.)4

کاهباینمناا دمختلافت ااوتمونایداریوجاودداشاات

توداد150فردازنظر10ص ت وجباججلو،عرض

(p<0/001و.)F= 4/65بنابراینم ایسهبینشهرساتانهاای

باااججلااو،زاویااه(،)A4زاویااه(،)D7زاویااه(،)G18

چندمتغیارهدوباهدو
استانکردستانبهوسیله نا یزواریانس 


ایندکسکوبیتاج ،وجپایع ب ،اوجخر اوم ،اوج

موردبررسیقرارگرفت.باینشهرساتانهاای(باناه-قاروه)،

نی حل هسوموچهارمپشتیشک وایندکسنای حل اه

(بانااه-ساانندج)(،بیجااار-مریااوان)(،دیواناادره-کامیاااران)،

شش موردتجزیهوتحلیلقرارگرفتندکهدرجدوج5به

(قااروه-ساانندج)(،مریااوان-ساا ز)و(مریااوان-ساارو باد)

بندیتوابعتشخیصدردستهبنادی

نتایجاست ادهازت سی 

اخت امونایداریوجاودنداشات.ساایرمناا ددوباهدو

جمویتهااشارهشدهاست.درشکل2مشاهدهمایشاود


دارایاخت اشکلیمونیداربودند(جدوج .)3

کهافرادمتولدبهمنا ددهگ ن،سرو بادودیوانادرهاز

دربررسی 10ص تظاهریبااسات ادهازتجزیاهباه

سایرمنا دجاداشادند.تاابعتشاخیصباهمیازان63/33

مؤ ااههااایاصاالی،مو ااهاوج،دوم،سااوموچهااارمدر

درصد10منه هراازهمدیگرمتمایزنمودباه اوریکاه

مجموع63/49درصدازتنوعجاموهراتشکیلدادند.در

کهدهگ نباارت اع1939مترازسه دریا80،درصاد

مؤ هاصلیاوجص ات وجخر وم،پاایع اب ،اوج

بیشترینمیزانت کیموکامیارانباارت ااع1640متاراز

نی حل هسوموچهاارمپشاتیشاک وزاویاه(،)A4در

سااه دریااا46/7،درصااد،کمتاارینمیاازانت کیاامرا

مو هاصلیدومص اتعرضباججلو ،وجباججلاوو

داشتند.ازباین150فارد95فاردباهدرساتیدرجایگااه

ایندکسنی حل هشش ودرمؤ اهاصالیساومصا ات

اصلیخودقرارگرفتند .

زاویه()D7وایندکسکوبیتاجبایکدیگروابستهبودند.



جدول  -3مقایسه چندمتغیره جمعیتهای زنبور عسل نژاد ایرانی  A. m. medaدر  10منطقه نمونهبرداری از استان کردستان
Table 3. Multivariate comparison of Iranian honeybee A. m. meda populations of ten area in Kurdistan
province
Bijar Dehgolan Divandareh Ghorveh Kamyaran Marivan Saghez Sarvabad Sanandaj

Baneh
**3.75

**4.55
**15.69

**6.54
ns: no significance

**6.1

**24.97

*11.81** 3.34

**9.11

2.13 ns

**11.37

*3.42

Area
Bijar

**
Dehgolan 4.72
**

Divandareh 12.53

2.37ns

Gorveh

**
Kamyaran 9.84

**7.09

**7.95

**5.42

**7.82

1.81ns

**9.46

Marivan

1.99ns

*2.99

**6.27

**11.76

**8.22

*3.31

**5.97

Saghez

**9.3

2.34 ns

**6.52

**7.48

**9.95

**5.78

*3.35

*
Sarvabad 3.38

**3.1

**4.74

**6.07

1.31ns

**13.81

**5.82

**7.44

Sanandaj 1.49ns

**: significance α=0.01

*: significance α=0.05
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A. m. meda  صفت ظاهری جمعیتهای زنبورعسل نژاد ایرانی10 مربوط به هر یک از مؤلفههای اصلی

 ضرای-4 جدول

در استان کردستان
Table 4. Coefficients of principle component of ten morphological characteristic of Iranian honeybee
A. m. meda populations in Kurdistan province
First
Second
Third
Forth
Characteristics
principle
principle
principle
principle
component
component
component component
Forewing length

0.424

0.735

0.195

0.166

Forewing width

0.386

0.764

0.211

0.14

A4

-0.665

0.092

0.031

0.453

D7

-0.055

0.136

0.819

-0.074

G18

-0.112

-0.039

-0.025

0.578

Cubital Index

0.130

0.048

-0.839

0.273

Hind Leg Length

0.565

0.102

0.183

0.004

Proboscis length

0.604

0.151

-0.142

0.179

Third and fourth abdominal segment length dorsally

0.587

0.296

0.157

0.027

Index of sixth abdominal segment dorsally

-0.330

0.650

0.216

0.624


 درA. m. meda  صفت ظاهری جمعیتهای زنبورعسل نژاد ایرانی10  خالصهای از دسته بندی آنالیز تابع تشخیص-5 جدول
)استان کردستان (اعداد داخل و خارج پرانتز بهترتیب نشاندهنده درصد و تعداد نمونه میباشد
Table 5. Summary of discriminant analysis of ten morphological characteristic of Iranian honeybee
A. m. meda populations in Kurdistan province (percent classifications are in parentheses)
Area

Baneh

Bijar

Baneh

9(60%)

-

Dehgolan Divandareh Ghorveh Kamyaran Marivan Saghez Sarvabad Sanandaj
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bijar

 -  10(57.5%)

Dehgolan

-

-

 12(80%)

-

-

-

-

-

-

-

Divandareh

-

-

-

 11(73.3%)

-

-

-

-

-

-

Gorveh

-

-

-

-

 9(60%)

-

-

-

-

-

Kamyaran

-

-

-

-

-

 7(46.7%)

-

-

-

-

Marivan

-

-

-

-

-

-

 9(60%)

-

-

-

Saghez

-

-

-

-

-

-

-

 9(60%)

-

-

Sarvabad

-

-

-

-

-

-

-

-

 11(73%)

-

Sanandaj

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 8(53%)

.گاروهت کیامنماود4نمونهبرداریشدهازدهمنه هراباه


جهااتمشااخصشاادنروابااقبااینجمویااتهااای

دیوانادره،سرو بادوس ز،بیجارومریوان،منا دبانهوقروه

اسات ادهUPGMAاز نا یزک ستربهروش،نمونهبرداری


 .وکامیارانهریمدرگروهجداگانهایقرارگرفتند


مشااهدهمایشاود ناا یز3همان ورکاهدرشاکل
 .گردید
جمویااتهااایزنبااورعساال

،صاا تظاااهری10ک سااتر

1397بهار،1شماره41جلد،)گیاهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی
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Function 1


 در استان کردستانA. m. meda  آنالیز تابع تشخیص جمعیتهای زنبورعسل نژاد ایرانی-2 شکل
Figure 2. Discriminant analysis of Iranian honeybee A. m. meda populations in Kurdistan province

0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

1.50

Baneh
Ghorveh
Sanandaj
Dehgolan
Bijar
Marivan
Saghez
Sarvabad
Divandareh



Kamyaran

 صفت ظاهری استان کردستان10  با استفاده ازA. m. meda  دندروگرام بنالیز ک ستر جمعیتهای زنبورعسل نژاد ایرانی-3 شکل
Figure 3. Dendrogram of cluster analysis of Iranian honeybee A. m. meda populations using ten
morphological characteristic of Kurdistan province

گیاهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد41شماره،1بهار1397
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انتخاادجنسای()Radloff et al., 2003وفاکتورهاای

بحث
دراینتح یدبااست ادهازروشهایدقیدانادازهگیاری

غیرزنادهازقبیالدماا()Soose, 1954وفصال( Mattu

ص اتظاهریزنبورعسال،تغییارات  10صا تظااهری

)and Verma, 1984مایباشاندOyerinde et al..

مه درزنبوهایعسلنژادایرانایA.m.medaدرباین

()2012تیییدنمودندکهتاکسونومیزنبورهاایعسالمای

10منه هنمونهبرداریدراستانکردستانماوردبررسای

تواندبهوسیلهتوادادیازعوامالاکو او،یکیتایریرب اذیرد.

قاارارگرفاات.بااهع یاادهی )1992(Ruttnerکنتاارج

زنبورهایاتیوپیدر5موقویتمختلف(شماجشرقی،شرق،

عملیاتاص حنژادیبااست ادهازخصوصایاتظااهری

غرد،جنودغربیومرکز)اینکشورماوردبررسایقارار

امکااانپااذیراسااتودرمیااانصا اتظاااهری،شاااخص

گرفات(.)Amssalu et al., 2004نتاایجباهدسات

کوبیتاجبهترینص تبرایمتمایزنمودننژادهامیباشد.

ماادهنشاااندادکااهنااژادA.m.woyi-gambellدر

شاخصکوبیتاجبراینژادایرانایTahmasebi, (2/4

جنااودشاارقیونااژادA.m.monticolaدرکااوههااای

)1996بودکهباتوجهبهشاخصکوبیتاجبهدست مده

شماجدرزمینهایخشامونیماهمر اودایانکشاور


درتح یدحاضر،نژادایرانیزنبورعسلایرانیموردتییید

واقعشدهاند .




تودههایی
قرارگرفت )2007(Farshineh Adl et al..

ت اوتهایمرفو و،یکیمشاهدهشدهتنهاتحتتیریر

اززنبورعسلموجاوددرشهرساتانهاایتبریاز،ارومیاهو

شرایقاقلیمیوجغرافیااییمت ااوتنباودهانادوعوامال

تهرانراموردبررسیقراردادناد.ناژادزنبورهاایماورد

دیگرینیزمیتوانددرایجاداینت اوتهاان ااداشاته


مها وههماننژادایرانیبودودرم ایسهباجمویاتهاای

باشد.از نجاییکهنمونهبرداریدرماههایاردیبهشت،

زنبورعسلترکیاهاخات امونایداریداشاتنند.درایان

خردادوتیرانجامشدمیتوانزماننمونهبرداریرایکی


تح یداندازهص ات وجباججلو،عرضباججلو،زاویه

ازدنیلت اوتهایمرفو و،یکیمشاهدهشادهدانسات.

 ،A4وجخر ومو وجنی حل هسوموچهاارمپشاتی

هانشاندادهاستکهزماننمونهبارداریبارروی


بررسی

شک مشابهنتایجباهدسات مادهازمها واات Tahmasebi

بوضیازص اتظاهریمؤرراست.ماال  اوجوعارض

( )1996بود.تغییراتجزئیدرص اتزاویه،D7زاویه

باج4/5درصدو وجخر ومتا2/6درصددراررتغییار

،G18ایندکسکوبیتاج ،وجپایع بوایندکسنای 

وریکاه زماایاهاای

زماننمونهبرداریتغییرکرد  .
به


حل هشش شک زنباورعسالناژادایرانایمشااهدهشاد.

انجامشادهتوساق )1992(Nazziدرایتا یاانشاانداد

)1996(Tahmasebiبااست ادهازتجزیهبهمؤ ههای

کهدراررتغییرشرایقفصلی،تغییراتیدراندازهصا ات

اصلینشاندادکهاستانهاایشاما یواردبیالدریام

ظاهریایجادگردید.اومها وااتمرفو او،یکیخاودرا

گروهواستانهایمرکزیوغربیکشوردر2گروهکاه

درماههایمختلفاز وریلتااکتبررویص اتمربوط


باه تداخلداشتند،قرارگرفتند .

انجامدادونتایجبهدسات ماده

بهباججلوییزنبورعسل

بررساایمح ااانمشااخصنمااودهاسااتکااهشااکلباااج

قبلیدرموردتیریرشرایقفصلیرویص اتظااهریرا

بهوسیلهچندینعاملتغییرمیکندکهشاملفشاارمحیهایاز

موردتیییدقرارداد.تغییراتفصلیاز ریدتیریربارروی

قبیل وجوعرضجغرافیایی(،)Alpatov, 1929ارت ااع

اندازهسالوجهااونرو،م اداروکی یاتماوادغاذاییو

(Hepbrun et al., 2000؛ )Verma et al., 1994

درجهحرارتمؤرردررشدنروهارویص اتظااهری

و شرایق دوهوایی( Hepburn et al., 2001؛

میگذاردوباعثتغییراتیبین3-29درصددراین
تیریر 

Radloff et al., 2005؛،)Tan et al., 2008

نیزدربررسیهای

ص اتمیشود)1986(Rinderer.

 ...م ایسهمرفومتریمخصوصیاتمه ظاهری:محمدیوناظمیرفیع

نتیرهگیری
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خودنتیجهگرفتکهاندازهسلوجوتغذیهنرودرصا ات

صا ت10نتایجحاصلازتجزیهبهمؤ ههایاصالی

 .ظاهریاررمیگذارد


،نشاندادکهدرمو هاصلیاوجصا ات اوجخر اوم

ازدیگاارعواماالتیریرگااذاربااررویصا اتظاااهری

 وجنی حل هساوموچهاارمپشاتیشاک و،پایع ب

Dalyet al. .میتوانبهن ااکناهوارو  اشاارهکارد


،درمؤ هاصلیدومص اتعرضباججلو،)A4(زاویه

)در زمایشیبامشخصکردنساهوحمختلاف1988(

وجباججلووایندکسنی حل هشش ودرمؤ هاصلی

وجهاسویکردندکهمیزانتیریرکناه
 ودگیکنهدرسل

) وایندکسکوبیتاجبهیکادیگرD7(سومص اتزاویه

یاامباااججلااوبااادقاات،وارو رارویص ا اتمرفو و

)مست لازG18(درمؤ هاصلیچهارمزاویه.وابستهاند


درایاان زمااایاسااهوحمختلااف.بیشاتریتویااینکننااد

 .سایرص اتتغییرکرد

سپاسگزاری

کنهدرهرسلوجموردبررسیقارار8ودگیازص رتا
گرفتوت اوتمونیداریبینسهوحمختلف اودگی
بهاینترتیبکهیمه بستگیمن یباین.بهدست مد

نگارناادگانباارخااودنزمماایدانناادتاااازدانشااکده

هایبهدست مدهوجودداشات


تودادنوزادکنهواندازه

کشاورزیدانشاگاهکردساتانباهد یالتایمینماا یایان

ود یل نکاهاپروتئینذخیرهشدهدراررتغذیهکنهها

.پژوهات دیروتشکرنمایند

 .زنبورعسلبود
 وتیریر نرویاسکلتخارجیبدن
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Abstract
Background and Objectives
Nowadays, the first stage of breeding is determination of honeybee races. Honey bees (Apis
mellifera) include 24 different subspecies. The most subspecies of A. mellifera have been
classified according to morphological characteristics; thus morphological characteristics have an
important role in the classification of honey bees. Morphometric comparison of important
morphological characteristics of Iranian honeybee, Apis mellifera meda Skorikov, was
determined in Kurdistan province. Sampling was conducted from Sanandaj, Dehgolan, Ghorveh,
Divandareh, Saghez, Marivan, saravabad, baneh, Bijar and Kamyaran in 2013. Ten
morphological characteristics were used for discriminating the population of honeybees. Results
showed that honeybee population of Dehgolan area (altitude 1938.5 m, 35º 5´ 47º 36´) had the
longest front wing (9.156 mm), hind leg (7.826 mm) and proboscis (6.356 mm). Correlations
between morphological characteristics were evaluated. There was a correlation between
characteristics of length and width of the right forewing (r2 =0.76, p <0.001), length of the
forewing and proboscis (r2 =0.21, p <0.001) and lengths of proboscis and hind leg (r2 =0.27, p
<0.001). Results indicated that Discriminant Function Analysis (DFA) differentiated 63.33 % of
ten populations.

Material and Methods
Samples were collected in 2013. Worker honeybees were preserved in pomple solution.
Morphological characteristics including forewing and hind wing lengths, A4, D7, G18, cubital
index, proboscis length, hind leg length, third and fourth abdominal segment lengths dorsally and
Index of abdominal segment dorsally were measured. The data was analyzed by MANOVA.
Dendrogram was drawn by UPGMA method.

Results
Results showed that samples of Dehgolan, Divandareh and Sarvabad were discriminated from
other populations. Analyses of cluster of ten morphological characteristics segregated ten
sampled populations to four groups. In addition, Dehgolan area had the longest front wing (9.156
mm), hind leg (7.826 mm) and proboscis (6.356 mm) lengths. Comparisons of samples
demonstrated that honey bee subspecies was A.m.meda.

Discussion
A. mellifera subspecies contain different ecotypes, so they can be used as important sources in
breeding. Honeybee subspecies of A.m.meda is native of Iran. This subspecies is distributed in
different geographical areas of Iran. Unfortunately, some beekeepers import exotic subspecies
such as A.m.carnica illegally. Imports of these subspecies have caused to create hybrid
subspecies. Indigenous populations of honeybees are considered as genetic resources and much
effort should be made to preserve these populations.
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