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چکیده
زنبور عسل کوچک یکی از دو گونه زنبور عسل موجود در ایران است که در نواحی جنوبی کشور زندگی میکند و نقش مهمی در گرده
افشانی گیاهان این منطقه ایفا میکند .هدف از این مطالعه ،بررسی تنوع موجود در جمعیت زنبورعسل کوچک که یکی از اهداف مهم
در اصالح نژاد زنبورعسل محسوب میشود ،میباشد .حدود  300نمونه زنبور کارگر از  29کلنی مربوط به  7منطقه مختلف جمع آوری
و  11صفت مورفولوژیک آنها اندازهگیری شد .گروهبندی جمعیت کلنی های مورد بررسی بر اساس صفات کلیدی مورفولوژیک با روش
تجزیه خوشهای و به روش حداقل واریانس ،مورد مطالعه قرار گرفت .همبستگی معنیداری بین صفت طول خرطوم با صفات عرض بال
جلو و طول بال عقب و صفت کوبیتال ایندکس با عرض بال جلو ،در سطح احتمال ( (P<0.05وجود داشت  ،و همچنین تفاوت معنی -
داری بین زنبوران عسل مناطق مورد مطالعه مشاهده شد ( .(P<0.05تودههای زنبور عسل مناطق مورد مطالعه بر اساس میانگین
دادههای صفات ( طول خرطوم ،طول بال جلو ،عرض بال جلو ،طول بال عقب ،عرض بال عقب ،طول پای عقب ،ضریب الغری ،کوبیتال
ایندکس ،قد ،رنگ نیم حلقه سوم پشتی شکمی ،رنگ سپرچه) به دو گروه مجزا تقسیم شد .بر این اساس منطقهی سیستان و
بلوچستان در یک گروه و مناطق اهواز ،یاسوج ،جیرفت ،کازرون ،بوشهر ،هرمزگان در گروه دیگر قرار گرفتند .بنابراین میتوان نتایج
آنالیز  PCAزنبوران عسل را در خوشهبندی به دو گروه مجزا دستهبندی کرد .این یافتهها نشان میدهد که در گونه زنبورعسل کوچک
شرایط جغرافیایی محل زندگی می تواند صفات مورفولوژیک را تحت تأثیر قرار دهد و چون این شرایط در حال تغییر است ،این صفات
نیز در طول زمان قابل تغییر خواهند بود.
کلمات کلیدی :تنوع مورفولوژیک ،تجزیه خوشهای ،زنبورعسل کوچک
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مقدمه

از زمانهای بسیار دور رایج بلوده و املروزه هلم در بسلیاری از

گونه های زنبور عسلل در مسلیر تکلاملی خلود دسلت خلوش

کشورها از این روش استفاده میشلود (روتنلر .)1976،مطالعله

تغییللرات فللراوان در خاوصللیات مورفولللوژیکی و بیولللوژیکی

1

تنللوع مورفولللوژیکی روی نللژاد سللوری و مقایسلله آن بللا نللژاد
2

گردیده است که نهایتاً منجلر بله تشلکیل گونلههلا ،نژادهلا و

ایرانی نشان داد که در منطقه شمال سلوریه نلژاد ایرانلی و در

اکوتیپهای متعددی گردیده است.کشور ایران میزبان دو گونه

جنوب آن نژاد سوری و در منطقه حد واسط ترکیبی از دو نژاد

اصلی از زنبورهای عسل موجود در دنیا میباشد .زنبلور عسلل

وجود دارد (فتایه و همکلاران .)1994 ،در پژوهشلی دیگلر ،بلا

اروپایی ( )Apis mellifera L.به عنوان تنها گونهای که به جز

اندازهگیری  15صفت ظاهری در دو کلنی زنبور عسل کوچلک

قطبهای شمال و جنوب در تملامی نقلاط جهلان و ایلران بله

سودانی و مقایسه آن با زنبور عسل کوچلک آسلیایی ،گلزارش

وفور یافت میشود .گونله دیگلر کله در برخلی از اسلتانهلای

شد که زنبور عسل کوچک سودانی و ایرانی در یک گروه مجلزا

جنوب ،جنوب غربی و شرقی ایلران یافلت ملیشلود (روتنلر و

قرار دارند و از زنبور عسل هند و سلریالنکا متمایزنلد (موگلا و

همکلاران )1995 ،زنبللور عسللل کوچللک ()Apis florae F.

همکاران .)1988 ،مطالعات انجام شده در زمینه بررسی صفات

می باشد که برای اوللین بلار توسلط تیرگلی در سلال  1971از

مورفولوژیک جمعیتهلای نلژاد ایرانلی در کشلور بله صلورت

ایران گزارش شده است (طهماسبی و همکاران .)2002 ،کلنلی

پراکنده و در قالب تحقیقات کوچلک و منطقلهای اسلت .تنهلا

زنبور عسل کوچک در محیط باز و معموالً از یک ملکه و تعداد

بررسلی جللامع در ایللن زمینله توسللط طهماسللبی و همکللاران

زیادی زنبور کارگر و در فال مناسب تعداد کملی نلر تشلکیل

( )1375انجام شده است که با بررسی مورفولوژیک روی زنبلور

یافته ،این نوع از زنبورها تنها یک شان درست میکنند کله آن

عسلل معملولی در  25اسلتان و  104شهرسلتان ایلران نشلان

را به زیرشاخه درختان میچسبانند ،و معموال ًدر مناطق پسلت

ال متفلاوت در منلاطق
دادند کله در ایلران سله جمعیلت کلام ً

یعنی در ارتفاع کمتر از  500متر از سطح دریلا زنلدگی کلرده

مرکزی و غربی و نیز مناطق شمالی و شمال شرق وجلود دارد.

ولی در موقع مهاجرت به مناطقی با ارتفاع بیش از  1500متلر

در مطالعهی خاوصیات مورفولوژیکی زنبور عسل شمال غلرب

کوچ میکنند .مقدار عسلی کله هلر جمعیلت از ایلن زنبورهلا

ایران و مقایسهی آن با زنبلور عسلل ترکیله گلزارش شلد کله

ساالنه می توانند جمع آوری کنند یلک تلا چهلار کیللوگرم در

زنبوران ترکیه و شمال غرب ایران در دو گروه کامالً مجزا قلرار

ایران گزارش شده است .کلنی کوچک و محاول کم این گونه

گرفتنللد )گنسللر و همکللاران .)2004 ،مقایسللهی خاوصللیات

زنبور را این طور میتوان توجیه کرد کله چلون ایلن کلنلی در

مو رفولوژیکی زنبور عسل معملولی و زنبلور عسلل کوچلک در

محیط باز میباشد و اغلب مورد حمله دشلمنان طبیعلی خلود

شرق ایران با تودههلای زنبلور عسلل برخلی از منلاطق کشلور

قرار میگیرد 60 ،تا  70درصد جمعیت کندو به طور دائم بایلد

پاکستان نشان داد که جمعیتهلای ملورد مطالعله در نلواحی

از کندو محافظت نموده و زمان کافی جهت تأمین غذا و رشلد

مرزی تحت تأثیر تودههای همجوار قلرار گرفتلهانلد (سلجادی

کلنی باقی نخواهد ماند (عبادی .)1383،زنبور عسلل از لحلا

خشکرودی .)1381 ،مطالعه تنوع مورفولوژیلک جمعیلتهلای

رفتارهای ژنتیکلی (اوللد رویلد و همکلاران ،)2007 ،اکوللوژی

زنبور عسل سراسر ایران بلر اسلاس روشهلای آملاری تجزیله

تکاملی (پاتنیکس و همکاران ،)2006 ،ژنتیک جمعیت (پینو و

خوشهای و حلداقل واریلانس نشلان داد کله عللی رغلم اینکله

همکاران ،)2005 ،و زیست جغرافیایی (وایت فیلد و همکلاران،

کلنی هلای زنبورعسلل منلاطق مختللف توسلط رانلش ژنلی و

 )2006یکی از مهمترین موجودات زنده طبیعت است .استفاده

همچنین جایگزینی ملکههای سایر نژادهای زنبور عسلل ملورد

از خاوصیات ظاهری بلرای تفکیلک زیلر گونلههلای مختللف

تهدید قرار گرفتهاند ،اما هنوز نلژاد بلومی ایلن منلاطق حفل

جانوری ،از جمله برای متمایز کردن نژادهای زنبورعسل جهان

1

Apis mellifera Syriaca
2
Apis mellifera Meda

فاطمی و همکاران :بررسی تنوع مورفولوژیکی زنبورعسل کوچک ( )Apis Floreaایران بر اساس17...
شدهاند و اما شباهتهای زیلادی بلا اکوتیلپهلا ی مختللف را

بررسی خصوصیات ظاهری

دارند ،که نشان میدهد توانایی تکاملی خاصی متناسب بلا آب

یازده صفت شامل طول خرطوم ،طول بال جلو ،عرض بال جلو،

و هوای خاص هر منطقه سازگاری محلی پیدا کردهاند (هادوی

طول بال عقب ،عرض بال عقب ،کوبیتال ایندکس ،طلول پلای

چهللار بللرج و همکللاران .)1394 ،در مطالعللهی خاوصللیات

عقب ،طول نیم حلقه سلوم و چهلاوم پشلتی شلکمی ،ضلریب

مورفولوژیکی زنبور عسل  Apis floreaموجود در اسلتانهلای

الغری یا ایندکس نیم حلقه ششم شلکمی (طلول نلیم حلقله

جنوبی ایران ،گزارش شد که از میان خاوصیات مورفوللوژیکی

تقسیم بر عرض نیم حلقه) ،رنگ نیم حلقه سوم پشتی شلکمی

بررسی شده ،طول نلیم حلقله پشلتی شلکمی سلوم و چهلارم

و رنگ سپرچه اندازهگیری شدند .بر اساس روش انلدازهگیلری

( )t3+t4و نیز طول خرطوم با بیشترین میزان تنوع به عنلوان

بین الملل روتنر برای اندازهگیری صفات مربوط به بلال جللو و

متمایز کنندهترین خاوصیات مورفوللوژیکی در زنبلوران ایلن

عقب از ابتدای اسکلریت انتهای بال تا نوک بال به عنوان طلول

گونلله مللیباشللند (پریچهللره و همکللاران .)1389 ،در ارزیللابی

بال و فاصله عریضترین قسمت بالهلا بله عنلوان علرض بلال

خاوصیات مورفولوژیکی زنبور عسل معملولی منلاطق شلمال

منظور شد .اندازه کوبیتال ایندکس از تقسیم طول رگبال  aبر

ایران با استفاده از دوازده خاوصیات مورفوللوژیکی ،مشلخ

رگبال  bمربوط به سلول کوبیتال یا سومین سلول زیر کنلاری

شد که زنبورعسل شهرهای مختلف با توجله بله شلرایط آب و

به دست آمد .برای اندازهگیری کلیهی قسمتهایی که به طلور

هللوایی متفللاوت ،دارای خاوصللیات مورفولللوژیکی متفللاوتی

قرینلله در بللدن زنبللور عسللل (م للل بللال و پللا) وجللود دارنللد

میباشند (رحیمی و میرمؤیدی .)2013 ،همچنلین ،مقایسلهی

اندازه گیری روی عضو سمت راست انجام شد .برای اندازهگیری

خاوصیات مورفولوژیکی زنبوران استان کردستان با نمونههای

طول پای عقبی مجموع طول ران ،ساق و پنجه اول بله عنلوان

مناطق مختلف ایلران نشلان داد کله شلرایط جغرافیلایی روی

طول پای عقبی ثبت شد .در اندازهگیری خرطوم از پیش چانله

صفات مورفولوژیک موجود اثرات زیادی گذاشلته و تلودههلای

تا انتهای زبان به عنوان طول خرطوم در نظر گرفته شد .طلول

مناطق مختلف ایران از لحا خاوصیات مورفولوژیک اخلتالف

نیم حلقه سوم و چهارم پشتی در واقع طول قد زنبور را نشلان

زیادی با یکدیگر دارند (رحیمی و همکلاران .)2010 ،هلدف از

میدهد که پس از جدا کردن قطعات مذکور ،انلدازهگیلری بله

مطالعهی حاضر بررسی تنوع مرفولوژیکی زنبور عسلل کوچلک

وسیلهی بینی کوالر مجهز به عدسی مدرج انجام شلد .نسلبت

( )Apis floreaمناطق مختلف جنوب ایران بلا اسلتفاده از 11

طول نیم حلقه ششم شکمی به عرض این نلیم حلقله ضلریب

صفت ظاهری میباشد.

الغری را نشان میدهد که با روش روتنر (  )1978اندازهگیری
شد .صفت رنگ سپرچه و رنگ نیم حلقه سوم پشتی شکمی با

مواد و روشها

تبدیل صفت کیفی به کملی و از طریلق مقیلاس بلین الملللی

نمونهگیری

روتنر ( )1978اندازهگیری شد ،به این ترتیب که در مورد رنگ

در مطالعهی حاضر به منظور بررسی مورفوللوژیکی تلودههلای

سپرچه دو کالس زرد و تیره و در مورد رنگ نلیم حلقله سلوم

زنبللور عسللل کوچللک در سللال  1390از منللاطق سیسللتان

پشتی شکمی ده کالس از زرد تا تیره تقسیمبندی و امتیلازات

بلوچستان ،بوشهر ،هرمزگان ،جیرفت ،کازرون ،یاسلوج و اهلواز

مربوطه ثبت شد .به طوری که اگر نیم حلقله سلوم کلامالً زرد

 300عدد زنبور کارگر از  29کلنی مناطق مختلف نمونهگیلری

بود یا نوار باریکی از رنگ مشکی در حاشیه آن بلود در کلالس

و بعللد از بیهللوش کللردن زنبورهللا بللا اتللر بلله منظ لور حفلل

 10قرار گرفت .حالتهای دیگر نیز در کالسهای حلد واسلط

خاوصیات تاکسونومیک ،نمونههای هر کلنی بله یلک شیشله

قرار گرفتند .برای اندازهگیری تمامی صفات ،قطعات مورد نظلر

مک کارتی حاوی محلول پامپل منتقل شدند.

با تیغ اسکالپل و پنس با دقت از بدن هر یک از زنبوران کارگر
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جدا و بر روی الم گذاشته شد سپس برای بهتر بلاز شلدن هلر

آزملون دانکلن در سلطح احتملال ( (P<0.05نشلان داد کلله

یک از اندامها ،بلر روی الم ،الملل قلرار داده شلد و الم را زیلر

صفات طول خرطوم ،طول و عرض بال عقب عرض بلال جللو و

بینی کوالر گذاشته و با تنظیم دسلتگاه در بلزرن نملاییهلای

طول پای عقب مناطق مختلف را به چهار گروه ،صلفات طلول

مناسب به بررسی و اندازهگیری صفات مختلف پرداخته شد.

بال جلو ،کوبیتال ایندکس ،مجموع علرض نلیم حلقله سلوم و
چهارم پشتی شکمی و رنگ نیم حلقه سوم پشتی شکم مناطق

تجزیه و تحلیل آماری

را به سه گروه ،صفت نیم حلقه ششلم شلکم (ضلریب الغلری)

پس از اندازهگیری صفات ظاهری ،اطالعلات بدسلت آملده بله

مناطق را به دو گروه تقسیم بندی میکند .نتایج این آنلالیز در

صورت یک فایل  Excelذخیره شد .برای بدست آوردن میلزان

جدول  2نشان داده شده است .همچنین با توجه بله جلدول 3

همبستگی صفات بین مناطق و کلنیها و احتماالت آملاری در

مقایسات کلنیهلای درون هلر یلک از منلاطق بلا اسلتفاده از

سطح  99و  95درصد و همچنین تجزیله خوشلهای(1کالسلتر)

آزمون دانکن در سطح احتمال ( (P<0.05نشان میدهلد کله

و تجزیلله واریللانس از نللرم افللزار  SPSS V.20و SAS V.9

صفات عرض بلال جللو و علرض بلال عقلب کلنلیهلای درون

استفاده شد و برای مقایسه بین مناطق و کلنیهای مختللف از

مناطق را به چهار گروه ،صفات طول خرطوم،کوبیتال ایندکس

 Principal Component Analysis (PCA)2استفاده شد.

و مجموع عرض نیم حلقه سوم و چهارم پشتی شکم کلنیهای
درون مناطق را به سه گروه ،صفات طول بال جللو ،طلول بلال
عقب،طول پای عقب و نیم حلقه ششم شکم (ضلریب الغلری)

بحث و نتایج
نتایج آماری مربوط به  11صلفت ظلاهری ملورد مطالعله روی
 300زنبور عسل کوچک کارگر در جلدول  1نشلان داده شلده
است .در این جدول میانگین ،انحراف معیار ،بیشلینه و کمینله
اندازههای بدست آمده در هر صفت مشخ

شلده اسلت .ایلن

نتللایج مربللوط بلله تجزیلله تحلیللل انجللام شللده روی میللانگین
کلنی های مربوط به هفت منطقه مورد مطالعه میباشد کله در
هر کلنی  10زنبلور کلارگر نمونلهگیلری و صلفات ملورد نظلر
اندازه گیری شده و از میانگین صفات هر کلنی در ایلن تجزیله
تحلیل استفاده شده است.
تجزیه واریانس تک متغیره در قالب طلرح کلامالً تالادفی بلر
روی تک تک صفات انجلام شلد و مشلخ

گردیلد کله بلین

تمامی مناطق از نظر کلیه صفات انلدازهگیلری شلده اخلتالف
معنلیداری در سلطح احتملال ( (P<0.05وجلود دارد .نتلایج
 1اولین بار توسط تریون در سال  1939مطرح شد ،در برگیرنده
الگوریتمها ،و روشهایی برای گروهبندی موردهای مشابه درون طبقات
مختلف میباشد.
 2تحلیل مؤلفههای اصلی در سال  1901توسط کارل پیرسون ارائه شد که
تبدیلی در فضای برداری است ،که بیشتر برای کاهش ابعاد مجموعه دادهها
مورد استفاده قرار میگیرد.

کلنیهای داخل مناطق را بله دو گلروه تقسلیم کردنلد .نتلایج
حاصل از مقایسات کلنیها هم نتلایج حاصلل بدسلت آملده از
مقایسه بین مناطق را تأیید کرد .با مقایسله پراکنلدگی صلفت
طول خرطوم در مناطق مختلف مورد مطالعه مشخ

شد کله

در منطقه بوشهر میانگین طول خرطلوم بیشلترین مقلدار و در
منطقه هرمزگان کمترین مقدار میباشد ،بدیهی است که طول
خرطوم برای گرفتن شهد از گلهای مختلف خیلی مهم اسلت
و ممکن است با توجه به وضعیت گل و گیاه هر منطقله طلول
خاصی از این اندام مورد نیاز باشد .طبق گزارشهای ارائه شده
این صفت یکی از مهمترین خاوصیات ظاهری برای تفکیک و
شناسایی زنبور عسل کوچک محسلوب ملیشلود (پریچهلره و
همکاران .)1389 ،نتایج حاصل از بررسی میلانگین طلول بلال
جلو نشان میدهد که منطقه جیرفت بیشترین مقدار صلفت و
منطقه اهواز کمترین مقدار را دارد و بیشترین مقلدار میلانگین
عرض بال جلو در منطقه یاسوج و کمترین مقلدار میلانگین در
منطقه اهواز بود .همچنین بلرای بقیلهی صلفات نیلز اخلتالف
معنیداری در مناطق مختلف و بین کلنیها مشلاهده شلد .بلا
توجه به اینکه اندازه صفت بال در قدرت پرواز و رفتلار چرایلی
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موثر هست بنابراین هرچه اندازه این اندام بزرگتر باشلد باعل

گزارش های ارائه شلده ایلن صلفت بلا تولیلد همبسلتگی دارد

افللزایش دامنلله پللرواز زنبورعسللل شللده و اسللتفاده از منللابع

(چارلز و همکاران.)1991 ،

شهدخیز در منلاطق دوردسلت امکلان پلذیر ملیشلود .طبلق
جدول  .1آمارههای توصیفی صفات اندازهگیری شده در زنبورعسل کارگر
صفت

میانگین

انحراف معیار

بیشینه

کمینه

کل کلنیهای
اندازهگیری شده

تعداد زنبورهای
اندازهگیری شده

طول خرطوم ()mm

3/122

0/3347

3/8

2/8

29

300

طول بال جلو ()mm

7/21

0/1980

7/7

6/6

29

300

عرض بال جلو ()mm

2/457

0/1154

2/7

2

29

300

طول بال عقب ()mm

5/049

0/1393

5/4

4/1

29

300

عرض بال عقب ()mm

1/476

0/1370

1/8

1

29

300

کوبیتال ایندیکس

3/396

0/6184

5/2

2

29

300

طول پای عقب ()mm

5/784

0/2642

6/5

4/6

29

300

0/8158

0/02317

0/87

0/75

29

300

3/081

0/1026

3/3

2/8

29

300

6/25

0/844

9

6

29

300

0

0

0

0

29

300

نیم حلقه ششم شکمی
(ضریب الغری)
نیم حلقه سوم و چهارم پشتی
شکم (قد زنبور) ()mm
رنگ نیم حلقه سوم پشتی
شکمی
رنگ سپرچه

ارتفاع از سطح دریا و میزان بارندگی با این صفت همبستگی

سطح دریا ،زنبوران دارای رنگ تیرهتر بودند .با توجه به شرایط

داشته و با افزایش ارتفاع اندازه این اندام هم بیشتر میشود.

اقلیمی و ارتفاع از سطح دریا و بر اساس قانون برگمن 1که

همچنین بررسیهای انجام شده در گونه زنبورعسل کوچک

موجودات مناطق مرتفعتر و سردتر دارای ج هی بزرگتری

(طهماسبی و همکاران1381 ،؛ پریچهره و همکاران)1389 ،

هستند ،بنابراین به علت شرایط آب و هوا و پوشش خاص هر

نتایج حاصل از مطالعهی حاضر را که حاکی از همبستگی

یک از منطقهی مورد بررسی رنگ سپرچه ،رنگ نیم حلقههای

صفت اندازهی بال با ارتفاع و همچنین وجود تنوع و باال بودن

سوم و چهارم پشتی شکم ،ضریب الغری و قد ،در مناطق

تغییرات در این صفت را تأیید میکند .زمان نمونهبرداری بر

مرتفعتر زنبوران دارای رنگ تیرهتر و اندازهی بدنی نسبتاً

روی اندازه بال و همچنین طول خرطوم نقش دارد به طوریکه

بزرگتری بودند .گزارشهای ارائه شده در مورد زنبور عسل

در اثر تغییر زمان نمونهبرداری اندازهی این اندامها تغییر

معمولی (نادعلی و فرشینه ;1389 ،بوگا و همکاران )2011 ،و

میکند .رنگ سپرچه در تمام مناطق مورد مطالعه به رنگ

همچنین بررسیهای انجام گرفته بر روی زنبور عسل کوچک،

تیره مشاهده شد ،به طوریکه در مناطقی با ارتفاع بیشتر از

1

Bergmanns rule
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در مورد این صفات تأیید کنندهی نتایج تحقیق حاضر میباشد

در مطالعهی حاضر همخوانی دارد .همچنین این صفات و

(طهماسبی و همکاران1381 ،؛ پریچهره و همکاران.)1389 ،

صفت طول پای عقب بر اساس مطالعات قبل (نادعلی و

طبق مطالعهی انجام گرفته بر روی زنبور عسل معمولی ،بزرن

فرشینه عدل )1389 ،از جمله صفات مهم در جهت تفکیک

بودن عرض بند سوم و چهارم شکمی دلیلی بر بزرن بودن

گونههای زنبورعسل معمولی به حساب میآید.

ج ه زنبوران است (طهماسبی )1375 ،که با نتایج بدست آمده
جدول  .2مقایسه آماری صفات اندازهگیری شده در مناطق مختلف
اهواز

صفات

سیستان و
بلوچستان

اشتباه
جیرفت

کازرون

بوشهر

هرمزگان

یاسوج

معیار

سطح معنیدار

میانگین

طول خرطوم ()mm

2/978b

3/153c

3/16c

3/128c

3/45d

2/8a

3/046bc

0/040

0/000

طول بال جلو ()mm

7/025a

7/068a

7/395c

7/270b

7/270b

7/060a

7/304b

0/021

0/000

عرض بال جلو ()mm

2/290a

2/430b

2/515cd

2/512cd

2/484c

2/403b

2/526d

0/012

0/000

طول بال عقب ()mm

4/895a

4/985b

5/152d

5/110cd

5/080c

4/980b

5/124cd

0/015

0/000

عرض بال عقب ()mm

1/283a

1/465bc

1/520d

1/533d

1/552d

1/430b

1/512Cd

0/015

0/000

کوبیتال ایندیکس

2/960a

3/682c

3/778c

3/363b

3/038a

3/743c

3/386b

0/077

0/000

طول پای عقب ()mm

5/413a

5/775bc

5/915d

5/873cd

5/848cd

5/710b

5/896d

0/030

0/000

0/8208b

0/8153b

0/8240b

0/8145b

0/8138b

0/8037a

0/8158b

0/003

0/015

نیم حلقه ششم شکمی
(ضریب الغری)
نیم حلقه سوم و چهارم
پشتی شکم (قد زنبور)

a

3/022

b

3/075

b

3/082

c

3/142

b

3/076

a

3/997

c

3/140

0/013

0/000

()mm
رنگ نیم حلقه سوم
پشتی شکمی
رنگ سپرچه

6/48b

7/13c

6/30ab

6/00a

6/00a

6/00a

6/00a

0/107

0/000

0

0

0

0

0

0

0

0/000

0/000
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جدول  .3مقایسه آماری صفات اندازهگیری شده در کلنیهای درون هر منطقه
 4کلنی
صفات

 4کلنی اهواز

سیستان و
بلوچستان

 4کلنی

 4کلنی

 5کلنی

 3کلنی

 5کلنی

جیرفت

کازرون

بوشهر

هرمزگان

یاسوج

اشتباه
معیار
میانگین

سطح
معنیدار

طول خرطوم ()mm

3/925ab

3/153b

3/16b

3/128b

3/45c

2/a

3/046 ab

0/083

0/001

طول بال جلو ()mm

7/ 025

7/068a

7/395b

7/270b

7/270b

7/060a

7/304b

0/045

0/000

عرض بال جلو ()mm

2/290a

2/430bc

2/515d

2/512d

2/484cd

2/403b

2/526d

0/018

0/000

طول بال عقب ()mm

4/895a

4/958a

5/152b

5/110b

5/080b

4/980a

5/124b

0/027

0/000

عرض بال عقب ()mm

1/283a

1/465bc

1/520cd

1/533cd

1/552d

1/430b

1/512cd

0/026

0/000

کوبیتال ایندیکس

2/960a

3/682c

3/778c

3/363bc

3/038ab

3/743c

3/386bc

0/12

0/000

طول پای عقب ()mm

5/413a

5/775b

5/915b

5/873b

5/848b

5/710b

5/896b

0/065

0/000

0/8208ab

0/8153ab

0/8240b

0/8145ab

0/8138ab

0/8037a

0/8158ab

0/005

0/338

نیم حلقه ششم شکمی
(ضریب الغری)
نیم حلقه سوم و چهارم
پشتی شکم (قد زنبور)

3/022ab

3/075b

3/082bc

3/142c

3/076b

3/997a

3/140c

0/019

0/000

()mm
رنگ نیم حلقه سوم پشتی
شکمی
رنگ سپرچه

6/48a

7/13b

0

0

6/30a

6/00a

6/00a

6/00a

6/00a

0/107

0/001

0

0

0

0

0

0/000

0/000

حروف التین غیر مشابه بیانگر وجود اختالف معنیدار
( mmمیلی متر)

بر اساس نمودار حاصل از تجزیه خوشهای (کالستر)  7منطقله

سیستان بلوچستان نزدیکترین فاصله ژنتیکی را نسبت بله هلم

مورد بررسی به دو گروه جداگانه تقسیم شد .در گروه اول کله

داشتند (شکل .)1

بزرگترین گروه است ،مناطق اهواز ،جیرفلت ،کلازرون ،بوشلهر،

مطالعه همبستگی بلین صلفات ملورد مطالعله نشلان داد کله

هرمزگان و یاسوج قرار گرفتهاند که خلود بله زیلر گلروههلایی

همبستگی معنیداری بین صفت طول خرطوم با صفات علرض

تقسیم میشوند در زیلر گلروه اول منلاطق جیرفلت ،کلازرون،

بال جلو و طول بال عقب و صفت کوبیتال اینلدکس بلا علرض

بوشهر ،هرمزگان و یاسوج و در زیر گروه دوم منطقه اهواز قلرار

بال جلو ،در سطح احتمال ( (P<0.05وجلود دارد ،بلین سلایر

می گیرد .در گروه دوم منطقه سیستان و بلوچستان قلرار دارد.

صفات مورد مطالعه همبستگی معنیداری مشاهده نشد.

در این گروه بنلدی ،دو منطقله کلازرون و سیسلتان بیشلترین
فاصله ژنتیکلی را نسلبت بله هلم دارنلد و دو منطقله اهلواز و
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شکل  .1دندروگرام حاصل از تجزیهی خوشهای با استفاده از تمام صفات اندازهگیری شده

نتایج بدست آمده در مورد جداسازی تودههای زنبور عسل

با توجه به گروه بندی مناطق بر اساس نتایج دندروگرامها و

کوچک ایران با استفاده از روش تجزیه به مؤلفههای اصلی در

تجزیه مؤلفههای اصلی ،نتایج حاصل از اندازهگیری خاوصیات

شکل  2نشان داده شده است .در شکل مزبور که بر اساس

ظاهری تأیید شد .به عبارتی با توجه به مناطق پراکنش این

مؤلفههای اول و دوم که  67درصد تنوع جامعه را نشان

گونه زنبور در ایران میتوان گفت که این گونه بومی ایران

میدهد ترسیم شده است ،مؤلفهی اول دارای  42درصد از

بوده ،که علت اصلی آن میتواند سازگاری داشتن جمعیت

تنوع جامعه بوده و بیشترین سهم در آن متعلق به صفات طول

بومی منطقه با محل زیستی باشد و این گونه کامالً متفاوت از

بال جلو ،عرض بال جلو ،طول بال عقب ،عرض بال عقب و

گونههای کشورهای همسایه میباشد (هپبورن و همکاران،

طول پای عقب میباشد .در مؤلفهی دوم که شامل  14درصد

 2005و پریچهره و همکاران .)1389،در مطالعهی حاضر تنوع

از تنوع جامعه است صفات طول خرطوم و رنگ نیم حلقه سوم

مورفولوژیکی قابل توجهی در مناطق بررسی شده مشاهده

و چهارم پشتی شکمی بیشترین سهم را دارا میباشند .بنابراین

گردید که به مقدار زیادی وابسته به وضعیت زیستی این گونه

طبق نتایج ارائه شده روی شکل ،کلنیهای منطقه سیستان و

و ارتفاع و شرایط اقلیمی مناطق مورد مطالعه میباشد .با توجه

بلوچستان در سمت چپ نمودار و در قسمت باال قرار گرفته

به اینکه در این گونه زنبور عسل بر خالف زنبور عسل معمولی

اند و کلنیهای مناطق اهواز ،جیرفت ،کازرون ،بوشهر،

که توسط انسان بین مناطق مختلف جا به جا میشود ،جا به

هرمزگان و یاسوج در سمت راست نمودار و در قسمت پایین و

جایی طبیعی و فالی بسیار محدود و در منطقه انتشار

در گروه دیگر قرار گرفتهاند.

خودشان وجود دارد .بنابراین نتایج بدست آمده قابل اعتمادتر
است.

فاطمی و همکاران :بررسی تنوع مورفولوژیکی زنبورعسل کوچک ( )Apis Floreaایران بر اساس23...

شکل  .2مقایسه مناطق مختلف نمونهگیری شده با استفاده از تجزیه به مؤلفههای اصلی

نتیجهگیری نهایی

نسبت به دیگر مناطق مورد مطالعه ج هی کوچکتری داشتند

نتایج حاصل از تجزیه خوشه ای نشان داد که زنبورهای مناطق

که به نوعی تأیید کننده قانون برگمن میباشد .پس میتوان

سیستان بلوچستان با اهواز بیشترین مشابهت مورفولوژیکی و

گفت که همانند دیگر مناطق جهان ،تفاوتهای اقلیمی مناطق

مناطق سیستان بلوچستان با کازرون بیشترین تفاوت

مختلف سبب تمایز تودههای زنبور عسل کوچک ایران در نوار

مورفولوژیکی را داشتند .نتایج حاصل از تجزیه مؤلفههای اصلی

جنوبی کشور شده است.

نیز نشان داد که زنبورعسل کوچک منطقه سیستان بلوچستان
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Abstract
Small honey bee (Apis florea) is one of the two Iranian honey bee species that can be found in the
south provinces of Iran, and plays important role in pollination of plants in these areas. The present
study was aimed to study genetic diversity in populations of the small honey bee which is a key
feature in bee breeding plans. For this purpose, 300 worker bees were selected from 29 colonies
that belong to seven districts in south of Iran, and 11 morphological traits were measured.
Clustering of colony populations was studied based on key morphological traits using cluster
analysis (PCA) and the least variance method. The result indicated that there was a correlation
between the length of trunk with front wing width and posterior wing length, and between Cubital
index with front wing width (P<0.05). Based these treats statistically significant difference
(P<0.05) was observed among the honey bees of different areas. Honey bee population of seven
areas were divided into two groups based on the average of their trait data (the trunk length, front
length wing, front width wing, the posterior wings length and width, posterior leg length,
slenderness ratio, Cubital index, height bee, rear half of the third loop abdominal color, Scutellum
color). According to the mentioned grouping criteria, Sistan Balochestan is assigned to group 1,
and Ahvaz, Yasouj, Jiroft, Kazeroon, Boushehr, Hormozgan were assigned to group 2. Based on
these results the PCA analysis divided honey bee to two different groups. This finding indicated that
in A. Florea species geographical habitation can affect morphological traits; consequently, as
geographical condition is changing the morphological traits will be changed during the time.
Keywords: Morphological diversity, PCA, Small honey bee

