
1 1397بهار،1شماره41)مجلهعلمیکشاورزی(،جلدپزشکیگیاه

 (Apis mellifera meda)ایرانینژاد مقایسه مرفومتریک خصوصیات مهم ظاهری زنبورعسل 

 در استان کردستان
 

2وجوادناظمیرفیع1رضامحمدی
*





 ایران،دانشکدهکشاورزی،دانشگاهکردستان،سنندج،پزشکیگیاهگروه،کشاورزیشناسیحشرهدانشجویکارشناسیارشد  -1

2- 
ایران،دانشکدهکشاورزی،دانشگاهکردستان،سنندج،پزشکیگیاهگروهادیاراست: نویسنده مسوول(j.nazemi@uok.ac.ir)

 

05/09/1396تاریخپذیرش:27/07/1395تاریخدریافت:
 

چکیده
باشلد  اللل     ملی عسلل   زنبلور  ح نلژاد  ریزی اصولی جهت اصل   اولین مرحلۀ برنامهعسل  زنبورتعیین وضعیت نژاد 

نقل   شلکل ظلاهری   بنلابراین    شوند بندی می بر اساس خصوصیات ظاهری طبقه ی زنبورعسل معمولیها زیرگونه

صیات مهم ظاهری زنبورعسلل  به منظور مقایسه مرفومتریک خصومختلف دارند  های  بندی جمعیت مهمی در گروه

های اردیبهشت، خلرداد و   برداری در ماه نمونهدر استان کردستان،  Apis mellifera meda Skorikovنژاد ایرانی 

منطقه شامل سنندج، دهگ ن، قروه، دیواندره، سقز، مریوان، سلروبباد، بانله، بیرلار و کامیلاران      10از  1391تیر سال 

گردیلد    منطقه اسلتفاده  10زنبورعسل های  صفت ظاهری جهت تفکیک جمعیت 10انرام گرفت  در این بزمای  از 

متلر از سلطد دریلا     5/1938با ارتفاع برداری شده از منطقه دهگ ن  نتایج نشان داد که جمعیت زنبورهای عسل نمونه

(´5 º35  36´شمالی و º47 )35/6متلر( و خرطلوم )   میللی  82/7متر(، پای عق  ) میلی 15/9بلندترین طول بال )،شرقی 

مورد بررسی قرار گرفت و بین صفات طول بال جلو و علر   نیز فات بستگی ص   همدادمتر( را به خود اختصاص  میلی

76/0rو  >p 001/0) راست بال جلو
2
21/0rو  > p 001/0(، طول بال جلو و طلول خرطلوم   =

2
چنلین طلول    ( و هلم =

27/0rو  > p 001/0)  خرطوم و طول پای عق 
2
درصلد   33/63بستگی وجود داشت  تابع تشلخی  بله میلزان     ( هم=

 نمود  نطقه را از یکدیگر متمایزم 10جمعیت 

 
 تریک، کردستانم، مرفوApis mellifera medaها:  کلید واژه


 مقدمه

(Linnaeus, 1758)زنبورعسلاروپاایییااموماو ی

Apis melliferaداراییااممنه ااهانتشااار بیواای

بازر اساتکاهازشااماجباهجناوداسااکاندیناوی،از

ومشهدوسواحلعمانغردتاداکاروازشرقتااوراج

(.بااراسااا Ruttner et al., 1978امتااداددارد)

عسالزنباورزیرگوناهاز24تح ی اتانجامشدهتااکنون

(.Ruttner, 1988مومو یدردنیاشناختهشدهاسات)

عسالدرجهاانبسایارماوردتوجاهامروزهپرورشزنبور

قرارگرفتهاستوتح ی اتوسیویپیراماونمرفو او،ی،

صورتحشرهشناسیوتو یداتاین،رفتارشناسیزیست

گیاردوازنتیجاهایانتح ی ااتدرباانباردنساه می

چناایناساات ادهازهاا .شااودتو یاادات ناساات ادهماای

تو یداتجانبیکندووچندبودیکاردن ندربسایاری

ازکشورهایپیشرفتهجهانموردتوجهقرارگرفتهاسات

(Edris et al., 2002.)  دراواسااققاارنبیساات

اسات ادهاز نا یزهاایشکلظاهری،بایهایکمّتوصیف

هاانجام ماریوبراسا تغییراتشکلدرداخلجمویت

ایازعلاا پیشاارفتهکااهدورهجدیاادو ااوریگرفااتبااه

گااذاریگردیااد.درروشساانتیپایااه مورفومتریاام
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یرهایمتغیرهرویمتغمورفومتریم نا یزهای ماریچند

.مرفومتریم،بودیازقبیل وج،پهناوارت اعاستوارکمّ

مها وهتنوعشکلوتغییراتباینمتغییرهاسات.بااکمای

تااواناز نباارایکااردنتغییااراتمورفو ااو،یکیماای

بردزیستبهرهومحیقشکلظاهریتشخیصرابههبین

زندهتریدرتکاملموجوداتودرنتیجهاستنتاج گاهانه

عنااوانمرفومتریاام،بااه(.Tofilski, 2008) شااتدا

ابزاریبارایمها واهتناوع،نتیکایزنبورعسالوت کیام

مشخصااهاز35ازباایاازA. meliferaهااایزیرگونااه

بااردجلااوبهاارهماایاناادازهو ااوجباااججملااهرنااو،مااو،

(Ruttner et al., 1978).هاایمشاتر بیشترینویژگی

ورعسلشاملشاخصکوبیتااج،برایمها وهتنوعزیستیزنب

هااااساات ااوجباااججلااووبرخاایاززوایااایبااینرگباااج

(Bouga et al., 2007.) 

خصوصاایتمهاا باادن10گیااریدرایاانتح یااداناادازه

SkorikovApis mellifera medaنژادایرانیعسلزنبور

هااایدرت کیاامجمویااتهااا نتاایریروهمبسااتگیو

فات.هاداازایانتح یادمختلفموردبررسیقرارگر

هاایجغرافیااییبررسیاینموضوعاستکه یاجادایی

توانادرویخصوصایاتمانندکاوهیاامواناع بیوایمای

خصوصیت10کدامیمازوبگذارد؟تیریرمرفومتریم

منااا دمختلاافگیااریشاادهبیشااترینتغییااررادراناادازه

؟دارد



 ها مواد و روش

دیبهشت،خردادوتیارسااجهایاربرداریدرماهنمونه

16º35´ازدهمنه هاستانکردستانشااملسانندج)1391

متارازساه 9/1434ارت ااعباشرقی(00º47´شما یو

باااشاارقی(36º47´شااما یو05º35´،دهگاا ن)دریااا

شاما ی08º35´،قروه)مترازسه دریا5/1938ارت اع

،رازسااه دریااامتاا1942باااارت اااعشاارقی(48º47´و

بااارت ااعشارقی(59º46´شاما یو46º35´دیواندره)

16´شااما یو08º36´ساا ز)متاارازسااه دریااا،2054

º46)مریاوانمتارازساه دریاا1790بااارت ااعشرقی،

(´27º3510´شما یوº46)متاراز1294باارت اعشرقی

شارقی(21º46´شاما یو10º35´،سارو باد)سه دریا

شاما یو05º36´،باناه)متارازساه دریاا905باارت اع

´53º45)بیجاارمترازساه دریاا1643باارت اعشرقی،

(´52º3536´شما یوº47)متاراز1904باارت ااعشرقی

شارقی(09º47´شما یو03º35´وکامیاران)سه دریا

گرفات.ازهارصاورتمترازسه دریا5/1639باارت اع

نموناهزنبورعسالانتخاادوباه200بارداریمنه هنموناه

 ,Tahmasebi)داخاالشیشااهمحتااویمحلااوجپام اال

هاا نمنت لشادندتااتغییاریدرانادازهورناو(1996

جهتجداکاردنقهوااتماوردنیاازازبادنایجادنشود.

گیریص ات،ازاعضایسامتراساتواندازهعسلزنبور

دهشد.ازباججلواس یددائمیتهیاهشاد.ساایربدناست ا

قهواتبدنکهجهتمها واتمرفومتریمموردنیازبود،

زیراستریومیکروساکو جاداشادند.قهوااتجاداشاده

شادندقاراردادهوسیلهچسباتا هحشراتبررویپا تبه

هااای(.صاا اتظاااهریمااوردم ایسااهدرزنبااور1)شااکل

،A4لو،عرضبااججلاو،زاویاهکارگرشامل: وجباجج

،1(،شااخصکوبیتااج1 )شاکلG18،زاویاه D7زاویاه

 وجخر وم، وجپایع ب) وجران، وجساق، اوج

پنجهاوجپا(، وجنی حل هسوموچهارمپشتیشاکمیو

 ,Tahmasebi)بودنادایندکسنای حل اهششا شاک 

UPGMAبااروشمربو اه.س سدنادروگرام(1996

MANOVAرس گردید. ناا یزSASافزارنرمتوسق

انجامشد. SPSSافزار ماریوسیلهنرمهوتابعتشخیصب



 نتایج

گیریشدهدرص تظاهریاندازه10میانگیناندازه

برداریمحاسبهگردید.نتایجنشاندادکهمنه هنمونه10

باارداریشاادهازمنه ااهجمویااتزنبورهااایعساالنمونااه

متار(،پاایع ابمیلای156/9ترین وجبااج)بلنددهگ ن

                                                           
1- Cubital Index 
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متار(راباهمیلای356/6متار(و اوجخر اوم)میلی826/7)

692/8تاارین ااوجباااج)خااوداختصااادداد.کوچاام

هاایمتر(مربوطبهجمویتمیلی013/6متر(وخر وم)میلی

بستگیص اته .(1زنبورعسلمنه هدیواندرهبود)جدوج

فاتوباینصا ات اوجبااججلاووموردبررسیقارارگر

76/0rو > 001/0pعرضباججلو)
2
(، وجبااججلاوو= 

21/0rو> 001/0p ااوجخر ااوم)
2
و(D7)(،زاویااه= 

48/0rو > 001/0pایندکسکوبیتاج)
2
چنین وجوه (= 

27/0rو> 001/0pخر ااومو ااوجپااایع ااب)
2
 =)

(.2بستگیوجودداشت)جدوجه 

 



 

 











 

 

 

 


 ،عر  بال = FBطول بال،  = FL ،: بال جلوA. m. meda  aهای مختلف بدن زنبورعسل نژاد ایرانی  گیری بخ  اندازه -1شکل 
𝒂

𝐁
 T3نیم حلقه سوم پشتی شکم،  :c؛ G18و  A4  ،D7زوایای بال جلو، زوایای  :b؛ ها( طول رگبال bو  a) کوبیتال ایندکس =   

𝑻𝟔نیم حلقه ششم پشتی شکم ایندکس  :eطول حلقه چهارم شکم؛  T4نیم حلقه چهارم پشتی شکم،  :d سوم شکم؛نیم حلقه طول 

𝐋𝟔
  

 (T6  و ششم شکم حلقه پهنایL6 )؛ طول حلقه ششم شکمf: )؛ طول پای عق  )ران+ساق+پنره اولg: ؛طول خرطوم  

ML:  ؛ی عق پنره پابند اول T: ی عقساق پا  ،F :پای عق  ران 
Figure 1. measurement of body different segments of Iranian honeybee A. m. meda. a: front wing of  

A. m. meda Iranian honeybee, FL= wing length, FB= wing width, 
𝒂

𝐁
= cubital index; b: front wing  

angels, A4, D7, G18; c: third abdominal segment length dorsally; d: forth abdominal segment  

length dorsally; e: Index of sixth abdominal segment dorsally 
𝑻𝟔

𝐋𝟔
; f: hind leg length  

(femur + tibia+ first tarsal segment); g: proboscis length; ML: first tarsal 

 segment of hind leg; T: hind tibia; F: hind femur 

a b 

c d e 

f 
g 
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 منطقه از استان کردستان 10در  A. m. medaعسل نژاد ایرانی  های زنبور میانگین اندازه صفات در جمعیت -1جدول 

Table 1. Mean of measured characteristics of Iranian honeybee A. m. meda populations in ten areas of Kurdistan province 

Characteristics Area 
Forewing 

length 

(mm) 

Forewing 

width 

(mm) 

A4  

(degree) 

D7  

(degree) 

G18  

(degree) 
Cubital index 

Hind leg 

length (mm) 

Probocis 

length 

(mm) 

Third and 

fourth 

abdominal 

segment 

length (mm) 

Index of sixth 

abdominal 

segment 

dorsally 

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 
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 (باشد می درصد کی احتمال سطح در P عددی مقدار هدهند نشان پرانتز داخل اعداد) کردستان استان در A. m. meda نژاد ایرانی های زنبورعسل جمعیت ظاهری صفت 10 بین همبستگی -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 

width 
A4 D7 G18 

Cubital 

index 

Hind leg 

length 

Probocis 

length 

Third and fourth 

Abdominal segment 

length dorsally 

Index of sixth 

abdominal segment 

dorsally 

Forewing length 
 0.76

1 

(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) 

Forewing width 
0.76 

(0.00) 

 -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) 

A4 
-0.2 

(0.01) 

-0.15 

(0.06) 

 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) 

D7  
0.16 

(0.04) 

0.2 

(0.01) 

0.02 

(0.75) 

 0.09 

(0.22) 

-0.48 

(0.00) 

0.08 

(0.31) 

-0.02 

(0.8) 

-0.09 

(0.25) 

-0.006 

(0.93) 

G18 
-0.02 

(0.75) 

-0.08 

(0.31) 

0.08 

(0.31) 

0.09 

(0.22) 

 0.07 

(0.35) 

0.14 

(0.07) 

-0.07 

(0.35) 

-0.02 

(0.73) 

0.001 

(0.98) 

Cubital index 
-0.01 

(0.84) 

-0.03 

(0.7) 

-0.09 

(0.25) 

-0.48 

(0.00) 

0.07 

(0.35) 

 -0.08 

(0.32) 

0.14 

(0.06) 

0.12 

(0.11) 

0.03 

(0.63) 

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) 

 0.25 

(0.001) 

0.27 

(0.00) 

0.002 

(0.97) 

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) 

 0.26 

(0.00) 

0.06 

(0.45) 

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) 

 0.006 

(0.93) 

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) 

 

 


1 -1≤r≤+1   

گیاه


پزشکی


ی(،جلد
)مجلهعلمیکشاورز

41
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صااا تظااااهری،باااهروش زماااون10م ایساااهباااین

صورتگرفت.نتاایجنشاانداد MANOVAمتغیرهچند

داریوجاودداشااتاوتمونایکاهباینمناا دمختلافت ا

(001/0p<65/4وF= بنابراین.)هااینام ایسهبینشهرسات

متغیارهدوباهدوچندواریانس نا یز وسیلهاستانکردستانبه

قاروه(،-هاای)باناهناموردبررسیقرارگرفت.باینشهرسات

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

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

داریوجاودنداشات.ساایرمناا ددوباهدواخت امونای

(.3داربودند)جدوجدارایاخت اشکلیمونی

ص تظاهریبااسات ادهازتجزیاهباه10دربررسی

،دوم،سااوموچهااارمدرهااایاصاالی،مو  ااهاوج  ااهؤم

یلدادند.دردرصدازتنوعجاموهراتشک49/63مجموع

 اوج   هاصلیاوجص ات وجخر وم،پاایع اب،ؤم

در(،A4)وزاویاهنی حل هسوموچهاارمپشاتیشاک 

مو  هاصلیدومص اتعرضباججلو، وجباججلاوو

   اهاصالیساومصا اتؤایندکسنی حل هشش ودرم

 ایندکسکوبیتاجبایکدیگروابستهبودند.و(D7)زاویه

مساات لازسااایر(G18) ااهاصاالیچهااارمزاویااه ؤدرم

 (.4)جدوجص اتتغییرکرد

ص ت وجباججلو،عرض10فردازنظر150توداد

،(G18)زاویااه،(D7)زاویااه،(A4)باااججلااو،زاویااه

ایندکسکوبیتاج، وجپایع ب، اوجخر اوم، اوج

نی حل هسوموچهارمپشتیشک وایندکسنای حل اه

به5تجزیهوتحلیلقرارگرفتندکهدرجدوجشش مورد

بنادیبندیتوابعتشخیصدردستهنتایجاست ادهازت سی 

شاودمشاهدهمای2است.درشکلشدههااشارهجمویت

کهافرادمتولدبهمنا ددهگ ن،سرو بادودیوانادرهاز

33/63سایرمنا دجاداشادند.تاابعتشاخیصباهمیازان

کاه اوریهراازهمدیگرمتمایزنمودباهمنه 10درصد

درصاد80مترازسه دریا،1939کهدهگ نباارت اع

متاراز1640بیشترینمیزانت کیموکامیارانباارت ااع

کمتاارینمیاازانت کیاامرا،درصااد7/46سااه دریااا،

فاردباهدرساتیدرجایگااه95فارد150داشتند.ازباین

اصلیخودقرارگرفتند.


 

 استان کردستان از برداری منطقه نمونه 10در  A. m. medaنژاد ایرانی  های زنبور عسل متغیره جمعیت مقایسه چند -3جدول 
Table 3. Multivariate comparison of Iranian honeybee A. m. meda populations of ten area in Kurdistan 

province 

Area Baneh Bijar Dehgolan Divandareh Ghorveh Kamyaran Marivan Saghez Sarvabad Sanandaj 

Bijar 3.75
**          

Dehgolan 4.72
** 4.55

**         

Divandareh 12.53
** 6.1

**
 15.69

**        

Gorveh 2.37
ns

 11.81
**

 3.34
* 24.97

**       

Kamyaran 9.84
** 3.42

* 11.37
** 2.13

 ns 9.11
**      

Marivan 9.46
** 1.81

ns 7.82
** 5.42

** 7.95
** 7.09

**     

Saghez 5.97
** 3.31

* 8.22
** 11.76

** 6.27
** 2.99

* 1.99
ns    

Sarvabad 3.38
* 3.35

*
 5.78

** 9.95
** 7.48

** 6.52
** 2.34

 ns
 9.3

**   

Sanandaj 1.49
ns 7.44

** 5.82
** 13.81

** 1.31
ns 6.07

** 4.74
** 3.1

** 6.54
**  

 :* significance α=0.05                               :** significance α=0.01                                   ns: no significance 
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 A. m. medaنژاد ایرانی عسل  زنبورهای  جمعیتصفت ظاهری  10های اصلی  لفهؤم ضرای  مربوط به هر یک از -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 

Characteristics 
First  

principle 

component 

Second 

principle 

component 

Third  

principle  

component 

Forth  

principle 

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 


در  A. m. medaنژاد ایرانی  عسلزنبور های جمعیت صفت ظاهری 10ای از دسته بندی آنالیز تابع تشخیص  خالصه -5جدول 

 باشد( دهنده درصد و تعداد نمونه می ترتیب نشان استان کردستان )اعداد داخل و خارج پرانتز به
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 Dehgolan Divandareh Ghorveh Kamyaran Marivan Saghez Sarvabad Sanandaj 

Baneh 9(60%) - - - - - - - - -

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%)

 

هااایخصشاادنروابااقبااینجمویااتجهااتمشاا

اسات ادهUPGMAبرداری،از نا یزک ستربهروشنمونه

شاود ناا یزمشااهدهمای3 ورکاهدرشاکلهمانگردید.

عساالهااایزنبااورجمویاات صاا تظاااهری،10ک سااتر

گاروهت کیامنماود.4برداریشدهازدهمنه هراباهنمونه

،سرو بادوس ز،دیوانادره دبانهوقروه،بیجارومریوانامن

.ایقرارگرفتندوکامیارانهریمدرگروهجداگانه
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 کردستان استان در  A. m. medaنژاد ایرانی زنبورعسل های جمعیت تشخیص تابع آنالیز -2 شکل

Figure 2. Discriminant analysis of Iranian honeybee A. m. meda populations in Kurdistan province 

 
 

 


 

 

 صفت ظاهری استان کردستان 10با استفاده از  A. m. medaهای زنبورعسل نژاد ایرانی  دندروگرام بنالیز ک ستر جمعیت -3شکل 

Figure 3. Dendrogram of cluster analysis of Iranian honeybee A. m. meda populations using ten 

morphological characteristic of Kurdistan province 
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 بحث

گیاریهایدقیدانادازهدراینتح یدبااست ادهازروش

صا تظااهری10عسال،تغییاراتص اتظاهریزنبور

درباین.medaA.mمه درزنبوهایعسلنژادایرانای

منه هنمونهبرداریدراستانکردستانماوردبررسای10

کنتاارجRuttner (1992)یقاارارگرفاات.بااهع یااده

عملیاتاص حنژادیبااست ادهازخصوصایاتظااهری

پااذیراسااتودرمیااانصاا اتظاااهری،شاااخصامکااان

باشد.کوبیتاجبهترینص تبرایمتمایزنمودننژادهامی

 ,Tahmasebi)4/2شاخصکوبیتاجبراینژادایرانای

دست مدهه(بودکهباتوجهبهشاخصکوبیتاجب1996

ییدی،نژادایرانیزنبورعسلایرانیموردتدرتح یدحاضر

هاییتودهFarshineh Adl et al.(2007)قرارگرفت.

هاایتبریاز،ارومیاهوناموجاوددرشهرساتعسلاززنبور

تهرانراموردبررسیقراردادناد.ناژادزنبورهاایماورد

هاایمها وههماننژادایرانیبودودرم ایسهباجمویات

داریداشاتنند.درایانکیاهاخات امونایعسلترزنبور

ص ات وجباججلو،عرضباججلو،زاویههاندازتح ید

A4وجنی حل هسوموچهاارمپشاتی، وجخر ومو 

 Tahmasebiدسات مادهازمها وااتشک مشابهنتایجباه

،زاویهD7بود.تغییراتجزئیدرص اتزاویه(1996)

G18ایع بوایندکسنای ،ایندکسکوبیتاج، وجپ

.عسالناژادایرانایمشااهدهشادحل هشش شک زنباور

Tahmasebi(1996)های  هؤبااست ادهازتجزیهبهم

هاایشاما یواردبیالدریامنااصلینشاندادکهاست

گروهکاه2هایمرکزیوغربیکشوردرناگروهواست

قرارگرفتند.،باه تداخلداشتند

نمشااخصنمااودهاسااتکااهشااکلباااجبررساایمح  ااا

فشاارمحیهایازکهشاملوسیلهچندینعاملتغییرمیکندهب

(،ارت ااعAlpatov, 1929 وجوعرضجغرافیایی)قبیل

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

؛Hepburn et al., 2001شرایق دوهوایی)و

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

(وفاکتورهاایRadloff et al., 2003انتخاادجنسای)

 Mattu(وفصال)Soose, 1954)قبیالدماازنادهازرغی

and Verma, 1984)باشاندمای.Oyerinde et al.

ییدنمودندکهتاکسونومیزنبورهاایعسالماییت(2012)

ب اذیرد.تایریروسیلهتوادادیازعوامالاکو او،یکیهتواندب

موقویتمختلف)شماجشرقی،شرق،5یوپیدراتهایزنبور

غرد،جنودغربیومرکز(اینکشورماوردبررسایقارار

دساته(.نتاایجباAmssalu et al., 2004)گرفات

درA.m.woyi-gambell ماادهنشاااندادکااهنااژاد

هااایدرکااوهA.m.monticolaجنااودشاارقیونااژاد

رهایخشامونیماهمر اودایانکشاوشماجدرزمین

اند.واقعشده

تیریرهایمرفو و،یکیمشاهدهشدهتنهاتحتت اوت

وعوامالانادباودهشرایقاقلیمیوجغرافیااییمت ااوتن

هاان ااداشاتهتوانددرایجاداینت اوتدیگرینیزمی

هایاردیبهشت،باشد.از نجاییکهنمونهبرداریدرماه

برداریرایکیهتوانزماننمونخردادوتیرانجامشدمی

هایمرفو و،یکیمشاهدهشادهدانسات.ازدنیلت اوت

بارداریباررویهانشاندادهاستکهزماننمونهبررسی

ماال   اوجوعارض.رراستؤبوضیازص اتظاهریم

درصددراررتغییار6/2درصدو وجخر ومتا5/4باج

هاایکاه زماایا وریبهکرد.برداریتغییرزماننمونه

درایتا یاانشااندادNazzi (1992)انجامشادهتوساق

کهدراررتغییرشرایقفصلی،تغییراتیدراندازهصا ات

.اومها وااتمرفو او،یکیخاودراگردیدظاهریایجاد

هایمختلفاز وریلتااکتبررویص اتمربوطدرماه

هدسات مادانجامدادونتایجبهعسلزنبوربهباججلویی

شرایقفصلیرویص اتظااهریراتیریرقبلیدرمورد

باررویتیریرییدقرارداد.تغییراتفصلیاز ریدیموردت

هااونرو،م اداروکی یاتماوادغاذاییواندازهسالوج

رردررشدنروهارویص اتظااهریؤدرجهحرارتم

درصددراین3-29گذاردوباعثتغییراتیبینمیتیریر

هاینیزدربررسیRinderer(1986)شود.ص اتمی
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کهاندازهسلوجوتغذیهنرودرصا اتخودنتیجهگرفت

گذارد.ظاهریاررمی

گااذاربااررویصاا اتظاااهریتیریرازدیگاارعواماال

et al. Dalyاشاارهکارد. توانبهن ااکناهوارو می

در زمایشیبامشخصکردنساهوحمختلاف(1988)

کناهتیریرهاسویکردندکهمیزانوج  ودگیکنهدرسل

وارو رارویصاا اتمرفو و،یاامباااججلااوبااادقاات

بیشاتریتویااینکننااد.درایاان زمااایاسااهوحمختلااف

کنهدرهرسلوجموردبررسیقارار8  ودگیازص رتا

داریبینسهوحمختلف  اودگیگرفتوت اوتمونی

من یباینبستگیبهاینترتیبکهیمه .بهدست مد

دست مدهوجودداشاتهایبهتودادنوزادکنهواندازه

هاود یل نکاهاپروتئینذخیرهشدهدراررتغذیهکنه

بود.عسلزنبور نرویاسکلتخارجیبدنتیریرو

 گیری نتیره

صا ت10هایاصالی  هؤنتایجحاصلازتجزیهبهم

ر اوم،درمو  هاصلیاوجصا ات اوجخنشاندادکه

و وجنی حل هساوموچهاارمپشاتیشاک  پایع ب،

  هاصلیدومص اتعرضباججلو،ؤدرم،(A4)زاویه

  هاصلیؤ وجباججلووایندکسنی حل هشش ودرم

وایندکسکوبیتاجبهیکادیگر(D7)سومص اتزاویه

مست لاز(G18)  هاصلیچهارمزاویهؤاند.درموابسته

اتتغییرکرد.سایرص 



 گزاری سپاس

دانناادتاااازدانشااکدهنگارناادگانباارخااودنزمماای

مینماا یایانیکشاورزیدانشاگاهکردساتانباهد یالتا

 پژوهات دیروتشکرنمایند.
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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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