
 

22تا  11صفحات  /7139سال /2شماره  82هاي علوم دامی/ جلد نشریه پژوهش  

  

 

 زنجان ایرانی در استان زنبورعسل فنوتیپی خصوصیات مورفولوژیکی و تنوع ارزیابی
 

 4و جالل صبا 3، محمدباقر فرشینه عدل2، مرادپاشا اسکندری نسب*1علیرضا مسلمی

 

 1/9/96 تاریخ پذیرش:                          17/8/95تاریخ دریافت: 
 دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجانمی گروه علوم داارشد آموخته کارشناسی دانش 1
 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان 2
 دانشیار مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور 3
 استاد گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان 4
 moslemi.alireza@znu.ac.ir  :Email مسئول مکاتبه:*

 

 چکیده

سایی نژادها و جمعیت ه مطالعاتی:زمین شنا شته و به دلیل همبستگی با خصوصیات ظاهری زنبورعسل در  ها اهمیت دا
صالح صفات تولیدی و رفتاری می ستفاده قرار گیرند. لذا، اولین قدم در ا صفات مورد ا ستقیم این  صالح غیرم توانند در ا

سل انجام مطالعات مورفولوژیک می شد. نژاد زنبورع ستان از  2این پژوهش در کار: روشبا ستان مختلف  4زنبور شهر
زنبورستان( شناسایی شده و  8 ازکلنی 5کلنی ) 40ماهنشان و طارم انجام گرفت. تعداد  استان زنجان شامل زنجان، ابهر،

زنبور از  20ر )زنبو 800آوری گردید،  که از این تعداد ( زنبور عسل کارگر جوان جمع2000و در مجموع ) 50از هر کلنی 
زنبورسلللتان به  8های حاصلللل از ارزیابی صلللفات، هر کلنی( مورد ارزیابی قرار گرفت. برای انجام تجزیه واریانس داده

با طرح کامالً تصللادفی در قالب متغیره کلنی از هریک به عنوان تکرار منظور شللده و تجزیه واریانس تک 5عنوان تیمار و 
دانکن مورد  ا آزمونها بسلل س میانگین ارزص صللفات در زنبورسللتان. انجام گردید MSTATCافزار از نرم اسللتفاده

در   Discoidal shift( زنبوران  مورد مطالعه از نظر خصلللوصلللیت %73بال جلویی اکثر ) نتایج: مقایسللله قرار گرفتند.
های مورد بررسی زنبورستانای برای تمام خصوصیات مورفولوژیک زنبوران، + بودند. با انجام تجزیه خوشه1 موقعیت

شدند:  سیم  ستان 1به دو گروه تق ستان  1( زنبور شان، زنبور ستان  2ماهن ستان 2طارم،  2و  1زنجان و زنبور  2( زنبور
ستان  شان، زنبور ستان  1ماهن صلی برای تجزیه به مؤلفه درابهر.  2و  1زنجان و زنبور  ،صفت مورد ارزیابی 14های ا
کل را توجیه نمودند. مؤلفه اصلی اول  واریانسدرصد از  3/73درصد و مجموعاً  8/22و  5/50تیب مؤلفه اول و دوم به تر

و قالب  4Tو  3T، طول ران، سللا ، پنجه، b، کوبیتالaبیشللترین سللهم را در تبیین واریانس کل داشللت. عر  بال، کوبیتال

آنجاییکه مؤلفه اصلللی اول مهمترین مؤلفه از  نتیجه گیری نهایی:چپ و راسللت بیشللتر توسللم این مؤلفه توجیه شللدند. 
شللوند، نسللبت به سللایر صللفات در تمایز زنبوران اسللت، پس صللفات مذکور نیز که عمدتاً توسللم این مؤلفه توجیه می

های مورد ارزیابی مهمتر هسللتند. صللفات طول بال، شللاخت کوبیتال و طول موی بند پنجم پشللتی شللکمی، زنبورسللتان
شتندلفه اصلی دوم ضریب تبیین بیشتری در مؤ ست که در  این مؤلفه عمدتاً توجیه کننده این ،. به عبارت دیگردا صفات ا
. شدند بندیگروه نیز اساس این بر هازنبورستان و ترسیم مؤلفه دو این بعدی دو نمودارگیرند. درجه دوم اهمیت قرار می

 تأییدکننده آن بود.  ای وبندی حاصل از تجزیه خوشهنتایج حاصل دقیقاً منطبق بر گروه
 

 صفات مورفولوژیکی، زنبورعسل ایرانی شاخت کوبیتال، تنوع فنوتی ی، قالب، کلیدی: واژگان
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 مقدمه
عنوان یک حشللره مفید در تداوم نسللل  زنبور عسللل به

سیاری از گیاهان، تولید محصوالت  و حفظ کشاورزی ب
مسللیر ای دارد. این حشللره در محیم زیسللت نقش عمده

خصوصیات  در تکامل خود دستخوص تغییرات فراوانی
یت منجر وم ها که در ن رفولوژیکی و بیولوژیکی گردیده 

متعددی شلللده  هایها، نژادها واکوتیپبه تشلللکیل گونه
اسللت. وجود شللرایم اکولوژیکی، توپوگرافی و پوشللش 
گیاهی سبب ایجاد تنوع در خصوصیات ظاهری زنبوران 

 تنها L.   Apis mellifera ونهگردد. زنبور گعسللل می
ست که در تمامی نقاط جهان گونه سل ا ای از زنبوران ع
شللود. کشللور ایران نیز به جز مناطق قطبی یافت می به

عددی  یل مت نظیر شلللرایم اکولوژیکی، توپوگرافی، دال
قدمت طوالنی زنبورداری و داشللتن اقلیمی چهار فصللل 

ای )نژاد( هاز این امر مسلللتثنی نیسلللت و دارای زیرگون
ستقل با نام علمی معروف به  Apis mellifera meda م

میالدی  1927باشللد که در سللال زنبور عسللل ایرانی می
سم محقق روس به نام سایی و تو شنا سکوریکوف  به  ا

کاران  شلللدجهان معرفی ندرر و هم یک (. 1982)ری در 
های ( بر روی توده1377تحقیق که توسللم طهماسللبی )

صللورت گرفت، کل جامعه ایران زنبورعسللل سللراسللر 
زنبورعسللل ایران به سلله زیرجامعه زنبورعسللل ناحیه 
شللمال، غرب و شللمال غربی و ناحیه مرکزی تقسللیم و 

به عنوان نخسللتین  (1929مجزا گردید. گوتز و آل اتوف )
در  را خصوصیات ظاهری محققینی بودند که استفاده از

 ردند.بکار ب شللناسللایی و تفکیک زنبوران مناطق مختلف
( طول بللال جلو در 1379مسلللتللأجران و همکللاران )

هان را  تال  28/9تا  1/9زنبورهای منطقه اصلللف و کوبی
ندکس آن و همچنین اعالم  نمودهگزارص  56/2ها را ای

عسللل مورد مطالعه به های بدن زنبورانکردند که اندازه
پایی  های ارو کارنیوالنهب)زنبور و  (خصلللوژ نژاد 

تحقیق حاضللر با هدف شللناخت  . اسللت ایتالیایی نزدیک
ر و حفظ این گنجینه های بومی زنبورعسلللل کشلللوتوده

عنوان بهها و راسلللتای صلللیانت از گونهعظیم ژنی، در 
هلای اصلللالح نژاد گلامی در جهلت کملک بله برنلامله

 عسل ایرانی انجام پذیرفت.زنبور
 

 هامواد و روش
 8 از کلنی 5) کلنی 40تعللداد  تحقیقبرای انجللام این 

سللتان ا از مناطق مختلف طور تصللادفیهبزنبورسللتان( 
عسللل رزنبو 50 و از هر کلنی زنجان شللناسللایی شللده

نه زنبورعسللللل 2000در مجموع  و کارگر  کارگر نمو
 20) زنبور 800 از این تعداد آوری گردید کهجمعجوان 

ندازه زنبور از هر کلنی( گیری واقع شللللد. برای مورد ا
صلی و یگیرافزایش دقت اندازه ها باید زنبورها از نظر ف

ند باشللل بدین منظور . سلللنی در شلللرایم یکسللللانی 
 ردادلللخ هشت ولللهای اردیببرداری در فواصل ماهنمونه
، های زنجانانلللرستلللشهشهرستان از هر یک از  2 در
گیری هلورت گرفت. برای نمونل، ابهر و ماهنشان صرمطا

ه به تللللاوی پنبه آغشحی للللهای نیم کیلویهللللاز شیش
هوص لهای زنبوران بینمونهس س .اده شدلاستف کلروفرم
شه شی زمان  تا وشد منتقل  %70حاوی اتیل الکل هایبه 
تعداد  گردید.داری ها در یخچال نگهگیریاندازه شلللروع
ستفادهصفات  شورها و مناطق  مورد ا دنیا  مختلفدر ک

سلبرای تفکیک توده ست. در این  های زنبورع متفاوت ا
کارگر برای  17رح ط ظاهری زنبوران  یت  خصلللوصللل

، خصللوصللیت طول خرطوم 14مقایسلله انتخاب شللد که
کوبیتال، تعداد  bو  aطول و عر  بال جلو، طول رگبال 

، Discoidal shiftهای بال سللمت راسللت و چپ، قالب
طول ران، سللا  و پنجه پای عقب، موی بند پنجم پشللتی 

 به شللکمی و عر  بند سللوم و چهارم پشللتی شللکمی
خصوصیت کوبیتال ایندکس، طول  3صورت مستقیم و 

پای عقب و مجموع عر  بند سلللوم و چهارم پشلللتی 
از مجموع یا  حاصلم للللمستقیصورت غیر ی بهللللشکم
این  .ری شدلللگیدازهلللان خصوصیات رلللدکس سایلللاین

ندازه دوپراو  ،(1956گویتز ) ها بر اسلللاس روصگیریا
. ابتدای اسلللکلریت شلللد انجام( 1988تنر )و( و ر1965)

له  فاصللل بال و  به عنوان طول  بال  تا نوک  بال  های  انت
منظور  ن قسللمت بال جلو به عنوان عر  بالتریعریض

بر  aایندکس از تقسللیم طول رگبال شللد. اندازه کوبیتال 
سلول زیر  bرگبال  سومین  سلول کوبیتال یا  مربوط به 

ه لللموع طول ران، سا  و پنجلللدست آمد. مج کناری به
گیری طول پای عقبی ثبت شلللد. در اندازه ول به عنوانا
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به عنوان  خرطوم از یا البال  بان  های ز تا انت نه  چا پیش 
طول خرطوم در نظر گرفته شلللد. مجموع طول نیم حلقه 

ست.  شکم بیانگر قد زنبور ا شتی   یبراسوم و چهارم پ
جام تجز  یابیحاصللللل از ارز یهاداده انسیوار هیان
 کیاز هر یکلن 5و  ماریه عنوان تزنبورستان ب 8صفات، 

 رهمتغیتک انسیوار هیبه عنوان تکرار منظور شده و تجز
 افزارنرم از اسلللتفاده با تصلللادفی کامالً طرح قالب در

MSTATC س س مدیانجام گرد صفات  نیانگی.  ارزص 
قرار  سلللهیبا آزمون دانکن مورد مقا هاتاندر زنبورسللل

جود بین صلللفات  همچنین با توجه به روابم مو گرفتند.
یل به تجزیه و تحل قدام  های چند متغیره مورد ارزیابی ا

ای ی خوشهها تجزیهبندی زنبورستانگردید. برای گروه
جام شللللد. 1984)رومزبورگ  UPGMAبه روص  ( ان

صفات مهم جهت کاهش حجم داده شخت نمودن  ها و م
فهمؤثر در گروه های اصللللی با بندی نیز تجزیه به مول

( انجام شد. 2013ز ماتریس همبستگی )جولیف استفاده ا

ند متغیره توسلللم نرم افزار  ماری چ یه آ هر دو تجز
SPSS 20 انجام گردید. 

 

 نتایج و بحث
رفولوژیک در موصللفت  16گیری نتایج حاصللل از اندازه

ست.اار 2و  1جدول  شده ا ست آمده  اندازه ئه  های به د
سی خصوصیات ظاهری زنبوران در این مطا لعه از برر

کاران ) ماسلللبی و هم عه طه طال تایج م که 1377با ن  )
استان  25خصوصیات ظاهری زنبور عسل ایرانی  را در 

نتایج نشان  .همخوانی دارد ،کشور ایران بررسی نمودند
موجود درایران همللان  دادنللد کلله توده زنبورعسللللل

سل نژاد ست و  (A. mellifera meda) ایرانی زنبورع ا
ی بلله ایران نظیر کللارنیوالن، هللای وارداتاز زیرگونلله

ی، های آناتولی، سلللورایتالیایی، قفقازی و حتی زیرگونه
 .یمنی و مصری فاصله زیادی دارد

 

 صفات اندازه گیری شده آماره های توصیفی  -1 جدول
Table 1- Descriptive statistics of measured traits 

 میانگین
(Mean) 

انحراف معیار 
(SD) 

اشتباه 

 (SE) معیار
 حداکثر
(Max) 

 حداقل
(Min) 

های  کلنی تعداد

 شده ارزیابی
Number of 

evaluated 

colonies 

 (mm) پارامترهای آماری صفات
Statistical parameters 

traits (mm) 

6.075 0.17 0.0271 6.7 5.45 40 
 طول خرطوم

Proboscis length 

8.75 0.15 0.0242 9.75 8 40 
 طول بال جلو

Front wing length 

3.08 0.070 0.0111 3.8 2.5 40 
 عرض بال جلو

Front wing width 

1.013 0.025 0.0040 1.3 0.9 40 
 a طول رگبال کوبیتال 

Veins length a 

0.51 0.013 0.0020 0.8 0.4 40 
 bطول رگبال کوبیتال 

Veins length b 

2.01 0.025 0.0039 2.5 1.6 40 
 کوبیتال ایندکس

Cubital index 

21.62 0.037 0.0059 26 17 40 

 تعداد قالبهای بال سمت راست

Number of right wing 

wrinkled 

21.63 0.055 0.0087 27 17 40 

 تعداد قالبهای بال سمت چپ

Number of left wing 

wrinkled 

2.58 0.14 0.0016 3.25 2 40 
 طول ران

Femur length 
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 ت اندازه گیری شدهصفا آماره های توصیفی  -1 جدولادامه 
Table 1- Descriptive statistics of measured traits 

 میانگین
(Mean) 

انحراف معیار 
(SD) 

اشتباه 

 (SE) معیار
 حداکثر
(Max) 

 حداقل
(Min) 

های  کلنی تعداد

 شده ارزیابی
Number of 

evaluated 

colonies 

 (mm) پارامترهای آماری صفات
Statistical parameters 

traits (mm) 

3.08 0.14 0.0025 3.4 2.1 40 
 طول ساق

Tibia length 

2.02 0.09 0.0014 3.25 1.75 40 
 طول پنجه اول

Tarsus length 

7.70 0.18 0.0292 7.86 6.31 40 
 طول پای عقب

Leg of the back length 

2.22 0.056 0.0088 2.6 2 40 
 عرض  بند سوم پشتی شکمی

Tergal third width 

2.09 0.045 0.0071 2.4 1.75 40 
 عرض بند چهارم پشتی شکمی

Tergal fourth width 

4.31 0.092 0.0145 4.35 4.12 40 

مجموع عرض بند سوم وچهارم 

 شکمی پشتی

total width of the third 

and fourth tergal 

0.30 0.009 0.0014 0.5 0.21 40 
 بند پنجم شکمی یطول مو

Over hair 
 

 آزمون دانکنقایسه میانگین صفات مورد ارزیابی با استفاده از م  -2 جدول
Table 2 - Comparison of the means of evaluated traits using Duncan test 

 صفات

Traits 

 ابهر

 1زنبورستان

Abhar 

apiaries 1 

 ابهر

 2زنبورستان

Abhar 

apiaries 2 

 طارم

 1زنبورستان

Tarom 

apiaries 1 

 طارم

 2ورستانزنب

Tarom 

Apiaries2 

 اهنشانم

 1زنبورستان

Mahneshan 

Apiaries1 

 اهنشانم

 2زنبورستان

Mahneshan 

apiaries2 

 نجانز

 1زنبورستان

Zanjan 

apiaries 1 

 زنجان

 2زنبورستان

Zanjan 

apiaries 2 

 

SEM 

 

 طول خرطوم
Proboscis length 

a 6.09 a 6.06 a 6.19 a 6.06 a 6.09 a 935. a 6.05 a 6.09 0.087 

 طول بال جلو

Front wing length 
b 8.66 b 8.70 a 8.99 b 8.63 b 8.75 b 8.70 b 8.65 a 8.91 0.043 

 عرض بال جلو

Front wing width 
b 3.05 b 3.09 b 3.05 b 3.01 b 3.07 b 3.05 a 3.22 b 3.08 0.021 

 a طول رگبال کوبیتال 

Veins length a 
bc 1.00 c .0900 b 1.024 bc 1.004 bc 1.009 bc 1.001 a 1.067 bc 1.000 0.006 

 bطول رگبال کوبیتال 

Veins length b 
bc 0.53 bc 0.53 b 0.52 bc 0.50 bc 0.50 c 0.49 bc 0.53 c 90.4 0.004 

 کوبیتال ایندکس

Cubital index 

b 1.99 b 1.99 ab 2.00 b 1.99 b 1.99 ab 2.00 ab 2.01 a 2.03 0.009 

تعداد قالبهای بال 

 سمت راست

Number of right 

wing wrinkled 

ab 21.91 a 22.18 ab 21.59 b 20.98 b 20.94 a 22.27 a 22.27 b 20.83 0.275 
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 آزمون دانکنمقایسه میانگین صفات مورد ارزیابی با استفاده از   -2 جدولادامه 
Table 2 - Comparison of the means of evaluated traits using Duncan test 

 

 صفات

Traits 

 ابهر

 1زنبورستان

Abhar 

apiaries 1 

 ابهر

 2زنبورستان

Abhar 

apiaries 2 

 طارم

 1زنبورستان

Tarom 

apiaries 1 

 طارم

 2ورستانزنب

Tarom 

Apiaries2 

 اهنشانم

 1زنبورستان

Mahneshan 

Apiaries1 

 اهنشانم

 2زنبورستان

Mahneshan 

apiaries2 

 نجانز

 1زنبورستان

Zanjan 

apiaries 1 

 زنجان

 2زنبورستان

Zanjan 

apiaries 2 

 

SEM 

 

تعداد قالبهای بال 

 سمت چپ

Number of left 

wing wrinkled 

ab 21.70 ab 21.87 b 21.36 b 21.04 b 21.01 a 22.46 a 22.46 b 21.20 0.289 

 طول ران

Femur length 
ab 2.60 b 2.58 a 92.6 b 2.54 b 2.59 b 2.58 c 2.42 ab 2.62 0.0317 

 طول ساق

Tibia length 
a 3.11 ab 3.08 bc 3.05 ab 3.09 a 3.11 a 3.11 c 3.03 ab 3.09 0.0126 

 طول پنجه اول

Tarsus length 
a 2.07 ab 2.03 b 2.07 ab 2.04 ab 2.03 ab 2.04 c 1.91 a 2.07 0.0144 

 طول پای عقب

Leg of the back 

length 

a 7.78 ab 7.70 ab 7.75 b 7.67 ab 7.71 ab 7.72 c 7.36 ab 7.76 0.031 

عرض  بند سوم 

 پشتی شکمی

Tergal third 

width 

b 2.24 cde 2.20 de 2.19 bc 2.23 de 2.19 bcd 2.22 a 2.35 e 2.18 0.010 

عرض بند چهارم 

 پشتی شکمی

Tergal fourth 

width 

b 2.10 c 2.04 a 2.15 bc 2.08 c 2.06 bc 2.08 a 2.16 c 2.06 0.010 

مجموع عرض بند 

سوم وچهارم پشتی 

 شکمی

total width of 

the third and 

fourth tergal 

b 4.34 d 4.24 b 4.34 bc 4.31 cd 4.25 bcd 4.30 a 4.51 d 4.24 0.019 

طول موی بند پنجم 

 شکمی

Over hair 

b 0.30 b 0.30 a 0.31 b 0.30 b 0.29 b 0.30 b 0.30 a 0.31 0.003 

 

آماری خصییوصیییت  کلی نتایج مربوط به بررسییی

Discoidal shift  استان زنجاندر 
نتایج بدست آمده از بررسی وضعیت خصوصیت 

Discoidal shift های مورد مطالعهبال جلویی در زنبور 
مبین این واقعیت است که بال جلویی زنبوران منطقه طارم 

میزان را از نظر مثبت بودن این صفت و بیشترین  %5/84با 
 بیشترین میزان را از نظر منفی بودن  %19زنبوران ابهر با 

های مورد از نمونه %73، دارا هستند. بر اساس نتایج کلی آن
+، 1در ناحیه  Discoidal shift خصوصیت مطالعه

، پس دبودن ل1در ناحیه  %37/12 در ناحیه صفر و 63/14%
رفت که  بال جلویی اکثر زنبوران از نظر توان نتیجه گمی

+ هستند. خصوصیت 1 این خصوصیت درناحیه
Discoidal shift  بر روی ( 2005) تنها توسم فرشینه عدل

مورد مطالعه قرار  Apis mellifera meda زنبوران گونه
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 5/82که  محقق در این بررسی نتیجه گرفت. این ه استگرفت
از نظر این  meda  Apis melliferaگونهزنبوران  % بال

 (. 1شکل ) دارند+ قرار 1در موقعیت  خصوصیت
 
 
 
 

 ای تجزیه خوشه

ای برای تمام خصوصیات تجزیه خوشه با انجام
گروه تقسیم  دوبه  مورد بررسی مناطقهای زنبورستان

، زنبورستان دو ماهنشانزنبورستان یک  -1گروه  :شدند
 زنبورستان -2. گروه طارم و دوزنبورستان یک  زنجان و

و یک  زنبورستان و زنجان زنبورستان یک ماهنشان ودو 
 .(2)شکل ابهردو 

 
 جاناستان زنهای در بال زنبور Discoidal shiftنمودار ستونی مربوط به وضعیت خصوصیت ی  1شکل 

Fig 1- Column graph related to the status of the property Discoidal shift in the wings of Zanjan province 

 

 

 گیری شدهای با استفاده از تمام صفات اندازهدندروگرام حاصل از تجزیه خوشهی 2شکل
 2زنجان  -8، و 1زنجان  -7، 2ماهنشان   -6، 1ماهنشان   -5، 2ابهر   -4، 1ابهر   -3، 2طارم  -2، 1طارم -1

Fig 2- Dendrogram devided from cluster analysis using all measured traits 

1- Tarom 1, 2- Tarom 2, 3- Abhar 1, 4- Abhar 2, 5- Mahnashin 1, 6- Mahnesh 2, 7- Zanjan 1 and 8- Zanjan 2 
 

 اصل با استفاده از کل صفات هایبه مؤلفه هیتجز

صلی برای ا هایتجزیه به مؤلفه ازبر اساس نتایج حاصل 
صفت مورد ارزیابی مشخت گردید که مؤلفه اول و  14

 34/73درصد و مجموعاً  85/22و  49/50دوم به ترتیب 
 .(3اند )جدول ه نمودهلرات کل را توجیلدرصد از تغیی

مؤلفه اصلی اول بیشترین سهم را در تبیین واریانس کل 
با توجه به میزان ضریب تبیین صفات توسم داشت. 
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، aعر  بال، کوبیتالشود که مالحظه می ها،مؤلفه
 و و قالب چپ 4Tو  3T، طول ران، سا ، پنجه، bکوبیتال
(. 4توسم این مؤلفه توجیه شدند )جدول  عمدتاًراست 

مؤلفه  که مؤلفه اصلی اول مهمترین آنجایی ازبنابراین، 
باشد، پس صفات مذکور نیز که عمدتاً توسم این مؤلفه می

سبت به سایر صفات مورد ارزیابی در شوند، نتوجیه می
. صفات طول بال، باشندمیتمایز زنبورعسل مهمتر 

بند پنجم نیز که عمدتاً توسم کوبیتال و طول موی  شاخت
شوند، در درجه دوم اهمیت قرار مؤلفه دوم توجیه می

های اصلی دهنده مقادیر مؤلفهنیز نشان 5جدول  داشتند.

به ی مورد مطالعه است. هااول و دوم برای زنبورستان
مؤلفه اصلی  2صفت مورد ارزیابی در  14عبارت دیگر 

کنند، می جیهاز تغییرات کل را تودرصد  339/73اول که 
با استفاده از این اعداد نمودار دو بعدی این خالصه شدند. 

ها بر اساس این دو مؤلفه ها نیز ترسیم و زنبورستانمؤلفه
نگونه که از این نمودار هما .(3)شکل بندی شدندگروه

های یک و دو ابهر، دو ماهنشان مشخت است زنبورستان
های یک و دو و زنبورستان و یک زنجان در یک گروه

طارم، یک ماهنشان و دو زنجان در گروه دیگر قرار گرفتند 
بندی حاصل از گروه بربندی دقیقاً منطبق که این تقسیم

  باشد.ن میو تأییدکننده آ ای بودهخوشه تجزیه
 

 های اصلی بر اساس ماتریس همبستگی کل صفات مورد مطالعه در هشت زنبورستانمقادیر ویژه مؤلفهی  3 جدول

Table3- The eigenvalues of the principal components based on the correlation matrix of the all studied traits in 

eight apiaries 

 شماره مؤلفه

Component number 

 مقدار ویژه

Eigenvalue 

 درصد واریانس

Variance percent 
 درصد واریانس تجمعی

Cumulative variance percent 
1 7.069 50.494 50.494 
2 1.983 22.846 73.339 
3 1.684 12.029 85.368 
4 0.890 6.358 91.726 
5 0.654 4.673 96.399 
6 0.329 2.350 98.750 
7 0.176 0.257 100.00 
8 0.000 0.000 100.00 

 

 

 
 های مورد مطالعه بر اساس کل صفاتهای اصلی اول و دوم زنبورستانی نمودار دو بعدی مؤلفه3شکل 

 2 نزنجا -8، 1ان جزن -2،7ماهنشان   -1،6ماهنشان   -2،5ابهر   -4، 1ابهر   -3، 2طارم  -2، 1 طارم-1

Fig 3- The two-dimensional diagram of the first and second main components of the studied apiaries based on all 

traits 

1- Tarom 1, 2- Tarom 2, 3- Abhar 1, 4- Abhar 2, 5- Mahnashin 1, 6- Mahnesh 2, 7- Zanjan 1 and 8- Zanjan 2 
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 های اصلی مهم و ضرایب تبیین صفات مورد بررسیی  بردارهای ویژه مؤلفه4جدول 

Table 4- Eigenvectors of the most important principal components and coefficients of determination for studied 

traits 

 مؤلفه های اصلی مهم و ضرایب تبیین

The most important principal components and coefficients of determination صفات 

Traits اول 
first 

2r 
 دوم

Second 
2r 

0.077- 0.0419 0.157 0.0788 
 طول خرطوم

Proboscis length 

0.111- 0.0871 0.296 0.7867 
 طول بال

wing length 

0.334 0.7885 0.027 0.0023 
 عر  بال

wing width 

0.351 0.8809 0.157 0.0788 
 aرگبال 

Veins a 

0.352 0.8758 0.063 0.0126 
 bرگبال

Veins b 

0.067 0.0317 0.389 0.4839 
 شاخت کوبیتال

Cubital index 

0.289- 0.5904 0.233 0.1590 
 ران

Femur 

0.299 0.6319 0.295- 0.2783 
 سا 

Tibia 

0.355- 0.8908 0.088- 0.2476 
 ه اولپنج

Tarsus 

0.349 0.8610 0.112- 0.0401 
 3لترژی

Tergal 3 

0.279 0.5502 0.239 0.1826 
 4لترژی

Tergal 4 

0.255 0.4596 0.187 0.118 
 قالب چپ

left wrinkled 

0.226 0.3610 0.219- 0.1533 
 قالب راست

right wrinkled 

0.061- 0.0263 0.501 0.8027 
 موی بند پنجم

Over hair 
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 های مورد مطالعه بر اساس کل صفات مورد مطالعههای اصلی اول و دوم زنبورستانمقدار مؤلفهی  5ول جد

Table 5- The amount of first and second principal components of the studied apiaries based on all studied traits 

 Principal components مؤلفه های اصلی
 زنبورستان

Apiaries 
 اول

First 
 دوم

Second 

2.37- 9.55 
 یک طارم ل زنبورستان

Tarom- apiaries 1 

2.40- 9.34 
 طارم ل زنبورستان دو

Tarom- apiaries 2 

2.77- 9.72 
 ابهر ل زنبورستان یک

Abhar- apiaries 1 

2.84- 9.84 
 ابهر ل زنبورستان دو

Abhar- apiaries 2 

2.37- 9.32 
 تان یکل زنبورس ماهنشان

Mahneshan- apiaries 1 

2.95- 9.99 
 ل زنبورستان دو ماهنشان

Mahneshan- apiaries 2 

2.96- 10.28 
 ل زنبورستان یک انجزن

Zanjan- apiaries 1 

2.26- 9.29 
 ل زنبورستان دو زنجان

Zanjan- apiaries 2 

 

 نتیجه گیری
در زنبورهای چپ  وسمت راست های بال تعداد قالب -1

-میلذا پیشنهاد اند، داری نداشتهمورد مطالعه تفاوت معنی

-زهاندا راسلت ملورد قالب د که در تحقیقات بعدیگرد

 د.گیری قرار گیر
ل با توجه به نتایج به دست آمده و در مقایسه با نتایج 2

توان اظهار داشت که در تمام صفات های قبلی میپژوهش
غییرات هستیم. تنها در مورد گیری شده شاهد تاندازه
طول خرطوم نسبت به نتایج طهماسبی و همکاران صفت 

اند تحت تأثیر توکاهش هستیم که این امر می( شاهد 1377)
توان آن را ناشی از همچنین میبرداری باشد. فصل نمونه

کوچک بودن اندازه نمونه آماری در این مطالعه در مقایسه 
با توجه  ( دانست.1377با مطالعه طهماسبی و همکاران )

به نهایت دقت و حساسیتی که در این تحقیق در صاف 
مد، این آعمل میه ها بگیریطی اندازه کردن خرطوم

احتمال که کاهش در اندازه طول خرطوم ناشی از خطای 
 گیری باشد، بسیار ضعیف است.اندازه

بزرگترین  با منطقه زنجانیک  زنبورستانزنبوران ل 3
زنبوران  اندازه عر  بند سوم و چهارم پشتی شکمی

 بازنجان منطقه دو  زنبورستان ترو زنبوراندرشت
ارم پشتی شکمی، و چه اندازه عر  بند سومکوچکترین 

مورد  تری نسبت به بقیه زنبورانزنبوران کوچک جثه
تفاوت مشاهده شده در جثه زنبوران  مطالعه بودند.
های مورد مطالعه در منطقه زنجان ممکن است زنبورستان

به دلیل کوچک بودن اندازه نمونه آماری در این مطالعه 
 باشد.

خرطوم  از طول های استان زنجان به غیرزنبورستانل 4
 دارند.هم  باداری صفات اختالف معنیدر بقیه 

ل صفات طول بال در مقایسه با سایر صفات از قدرت 5
دند. لذا درصورت تمایزکنندگی بیشتری برخوردار بو

از تنها گیری های بعدی توان در اندازهکمبود امکانات می
.این صفات استفاده کرد
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Introduction: Appearance characteristics of the honeybee are important in identifying races and 

populations and because of their correlation with production and behavioral traits; they can be used 

to indirectly improve and reform these traits (Alpatov, 1929; Rinderer et al., 1982). So, the first step 

in breeding of the honeybee is to perform morphological studies. In Iran, such studies are necessary 

for many reasons such as ecological conditions, topography, long beekeeping, and the climate of the 

four seasons. In 1927, the Russian researcher, Skorikov, identified an independent subtype called 

Apis mellifera meda, known as the Iranian honeybee, and introduced it to the world (Ruttner et al., 

1985). Tahmasebi (1998) also separated the entire Iranian honeybee population into three sub-

populations of the north, west and northwest and central regions. 

Material and methods: This research was carried out in 2 apiaries of 4 different townships in Zanjan 

province including Zanjan, Abhar, Mahneshan and Tarom. Identified colonies (40 colonies) include 

5 colonies from 8 apiaries, and from each colony 50 (and a total of 2000) Apis mellifera young worker 

honeybees were collected, in which 800 bees (20 bees per colony) were evaluated. In this experiment, 

17 apparent characteristics of the worker bees were evaluated included: the length of the proboscis, 

the length and width of the front wing, the length of the (a) cubital and (b) cubital veins, the number 

of right and left wing hooks, the discoidal shift, the length of the femur, tibia and tarsus, over hair, 

the width of third and fourth Tergitelongitudinal, cubital index, rear length, and the total length of the 

third and fourth ventral dentures. Measurement of morphological traits was done by routhener method 

and with the stereomicroscope equipped with eye graded lens. (Goetz, 1959; Dupraw, 1965; Ruttner, 

1988). To analyze the variance of the data from the evaluation of traits, eight apiaries as treatments 

and five colonies of each were considered as repetitions. Analysis of variance was performed in a 

completely randomized design using MSTATC software. Then, the mean of traits in apiaries was 

compared with Duncan test. 

Results and discussion: The apiary 1 of Zanjan with the more width of the third and fourth 

Tergitelongitudinal had the bees larger than bees of the other studied area and bees of the apiary 2 of 

Zanjan and apiary 1 of Abhar with the less width of third and fourth Tergitelongitudinal were smaller 

in body size than other bees. The observed difference in the size of bees in the apiary 1 and 2 of 

Zanjan may be due to the small size of the sample size in this study. 

The number of right and left wing hooks in the studied apiaries did not show any significant 

difference. The front wing of most (73%) of the studied bees in terms of the Discoidal shift was in 

the +1 position. The Discoidal shift feature was studied only by Farshineh Adl (2005) on Apis 

mellifera bees. The researcher concluded that 82.5% of the apex wings of Apis mellifera were in the 

+1 position. Cluster analysis for all morphological characteristics divided the apiaries into two 

groups: (1) apiary 1 of Mahneshan, apiary 2 of Zanjan and apiary 1 and 2 of Tarom, (2) apiary 2 of 

Mahneshan, apiary 1 of Zanjan and apiary 1 and 2 of Abhar. In the principal component analysis for 

the 14 traits, the first and second components justified 50.5% and 22.8%, respectively, and in total 

73.3% of the total variation. The first principal component had the largest share in explaining the total 

variance. Width of wing, (a) cubital and (b) cubital veins, length of thigh, leg, tarsus, T3 and T4 and 
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left and right hooks were further explained by this component. Therefore, the above-mentioned traits, 

which are justified by this component, are more important than other characteristics in the distinction 

between bees in evaluated apiaries. The waist length, cubital index, and the length of the fifth dorsal 

abdominal hair showed the higher coefficient of determination in the second principal component. In 

other words, this component largely explains the traits that are of secondary importance. The two-

dimensional diagram of these two components was drawn, and the apiaries were grouped accordingly. 

The results confirmed the grouping cluster analysis. 

Conclusion: The studied apiaries were divided into two groups in terms of the 14 evaluated 

morphological traits. Width the wing, (a) cubital and (b) cubital veins, length of thigh, leg, tarsus, T3 

and T4 and left and right hooks were the most important traits in the differentiation of evaluated 

honeybees. 
 

Keywords: Cubital index, Hamuli, Iranian honeybee, Morphological traits, Phenotypic variation 
 


