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شماره ۶۶، بهار ۱۳۸۴

۵۳پژوهش و سازندگي

                    

پژوهش و سازندگي 

تعيين ميانگين درصد هموزيگوتي آلل هاي جنسي 
و بررسي روابط آن با تعداد مهاجرت وتوليد 

   Apis  mellifera  L.   عسل   كلني هاي زنبورعسل
در استان آذربايجان شرقي

چكيده
براي تعيين ميانگين درصد هموزيگوتي آلل هاي جنسـي و بررسـي ارتباط آن با  تعداد مهاجرت وتوليد عسل كلني هاي زنبورعسل  
از ۴۱۰۰ كندوي مدرن در ۳۸۰ زنبورستان واقع در ۱۵ شهرستان استان آذربايجان شرقي براساس نسبت پراكنش و تعداد مهاجرت 
زنبورسـتان ها نمونه گيري به عمل آمد. از هر زنبورسـتان ۱۰ درصد كندوهاي مدرن به صورت تصادفي انتخاب، سپس از هر كندو ۳ 
شان نوزاد خارج نموده و از طرفين آنها در سه محل متفاوت نمونه برداري بعمل آمد. نمونه برداري در فصل پرورش ملكه استان  به 
روشRuttner از شمارش سلولهاي خالي موجود در كنار سلولهاي سربسته انجام يافت. براي برآورد ميانگين توليد عسل كلني هاي 
زنبورعسل تحت مطالعه، ركوردگيري عسل در فصل برداشت عسل استان انجام گرفت.تجزيه و تحليل داده ها در قالب  طرح كامًال 
تصادفي نامتعادل ومقايسـه ميانگين ها به روش آزمون دانكن  انجام شـد. ميانگين مقدار هموزيگوتي آلل هاي جنسـي كلني هاي 
زنبورعسـل در زنبورسـتان هاي فاقد مهاجرت، يكبار مهاجرت، دوبار مهاجرت، سـه بار مهاجرت و چهاربار مهاجرت به ترتيب 
 .(p<۰ / ۰۱ )۲۵/ ۳۳,  ۷۱/ ۱۹،  ۹۴/  ۸۰،۱۶/ ۱۳ و  ۸۷/ ۸ درصد برآوردگرديد كه از لحاظ آماري، اختالف معني داري بين آنها مشاهده گرديد 
نتايج حاصله نشـان داد كه تعداد مهاجرت زنبورسـتان ها با درصد هموزيگوتي آلل هاي جنسـي كلني هاي زنبورعسل رابطه خطي 
معني دارند(p<۰ / ۰۱). با افزايش تعداد مهاجرت زنبورستان ها درصد هموزيگوتي آلل هاي جنسي كلني هاي زنبورعسل كاهش يافت. 
همچنين بين درصد هموزيگوتي آلل هاي جنسـي كلني هاي زنبور عسل و مقدار توليد عسل آنها ارتباط خطي معني داري مشاهده 

گرديد(p<۰ / ۰۱) و با افزايش درصد هموزيگوتي آلل هاي جنسي كلني هاي  زنبور عسل، مقدارتوليد عسل آنها كاهش يافت.

Apis  mellifera  L. ،كلمات كليدي: زنبورعسل، هموزيگوتي آلل هاي جنسي، مهاجرت، توليد عسل
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۱۳۸۴ ۶۶، بهار شماره

سازندگي و پژوهش ۵۴

... ميانگين درصد هموزيگوتي تعيين

مقدمه
بهوسيله پستانداران دراكثرموجودات زنده بويژه ــيت۱ جنس تعيين
دو از اجتماع ــه بهطوريك ــرد، ميپذي ــورت ص ــي جنس ــاي كروموزمه
و X جنسي دو كروموزم از و (XX ) جنس ماده X ــي كروموزم جنس
برخالف اكثر ــل زنبورعس در ولي ميآيد. بوجود (XY ) ــر ن ــس جن Y
چندگانه ــي جنس آللهاي ــيله بهوس ــيت جنس تعيين موجودات زنده،
به ــل در زنبورعس ــي جنس آلل هاي تعداد .(۱۴،۷) ــرد ميپذي ــام انج
.(۱۴،۹،۶) است گرديده گزارش عدد ۶ -۱۹ مختلف محققين ــيله وس
جفت يك حامل فقط و ملكه كه زنبوران كارگر ــت داش توجه بايد ولي
چند ــي جنس آللهاي از يك نوع ــا حامل هاپلوئيد تنه نر ــوران و زنب
آلل هاي بهوسيله در زنبورعسل تعيين جنسيت بنابراين ــتند. هس گانه

ميافتد: اتفاق زير حالت ــه س يكي از به ــي جنس
مكان ,b در يك a مختلف جنسي آلل دو يافته لقاح اگر در تخمهاي الف)
(ملكه يا ماده تخمها زنبوران اين از گيرند. هتروزيگوت۲ قرار صورت ژني به
تخم بوده و ديپلوئيد ژنتيكي نظر از زنبوران اين كه مييابند، كارگر) تكامل

مي شوند (۱۴،۱۱). كارگرگذاشته سلولهاي در كلني توسط ملكه آنها
در aمثل ــي  جنس آلل نوع يك تنها نيافته لقاح تخمهاي در ب) اگر
پديده اثر بر تخمها اين از ــد، باش هميزيگوت۳ صورت به ژني يك مكان
ــط توس تخمهايي چنين ميآيند. بهوجود نرهاپلوئيد زنبوران ــي۴، بكرزائ

.(۱۴،۱۱) ميشوند ريزي تخم نر درسلولهاي كلني ملكه
دو يافته لقاح تخمهاي در اگر خويشاوندي، ــهاي ج) در موارد آميزش
هموزيگوت۵ صورت ژني به a در يك مكان , a مثل  مشابه جنسي آلل
ملكه تخم ــود ميآيند. بهوج ديپلوئيد نرهاي تخمها اين ــد، از قرار گيرن
نرهاي البته تخمگذاري مي كند. كارگر ــلولهاي س در ديپلوئيد را نرهاي
نرهاي الرو كه چرا ــتند حيات نيس ادامه قادر به بهطور طبيعي ديپلوئيد
همين هستند به طبيعي شده توسط نوزادان ترشح فرمون ديپلوئيد فاقد

از ــوران كارگر زنب ــط توس تخم، از تفريخ از بعد ــاعت س حدود ۶ ــل دلي
بعضي از نوزاد ــانهاي ش نتيجه در (۱۰، ۱۴،۱۳،۱۲). در ــد ميرون ــن بي
ــلولهاي سربسته س در كنار پراكنده به صورت خالي ــلولهاي س كندوها،
ــخص كننده مش پديده اين ــع مواق ــياري از بس در ــردد. ميگ ــاهده مش
دامنه ــد. ــل ميباش زنبورعس كلنيهاي در ــي جنس آللهاي هموزيگوتي
صفر از ــل زنبورعس كلنيهاي در ــي جنس آللهاي هموزيگوتي ــزان مي
انجام تحقيقات ــاس اس بر ــت(۱۴،۷،۳). اس متغير درصد حداكثر۵۰ ــا ت
افزايش درصد ــك ي (۱۹۷۵  ،Ruttner از  ــل (نق ،Boger ــط توس يافته
كلني هر در ــاوندي خويش ــر روابط در اث ــي آللهاي جنس ــي هموزيگوت
زنبور پرورش دوره ــك ي طول در ــل عس گرم ۴۰۰ توليد ــث كاهش باع
Woyke در ــط توس يافته انجام مطالعات مبناي بر .(۸) ــود ميش ــل عس
زنبور كلنيهاي عسل توليد و جمعيت ــي آلل هاي جنس هموزيگوتي اثر
توسط يافته بررسيهاي انجام همچنين مييابد (۱۳-۱۴). كاهش عسل
خوزستان و غربي آذربايجان استانهاي در ترتيب به صادقي و ــوي موس
عملكرد ميزان از ــي جنس هموزيگوتي آللهاي افزايش با كه داد ــان نش

.(۲،۱) ميشود كاسته عسل زنبور كلنيهاي
زنبورعسل كلني هاي در جنسي آللهاي هموزيگوتي پديده بنابراين
ــاوندي خويش آميزشهاي اثر در كه ــت زنبورداران اس معضالت ــي از يك
زنده قدرت ــب كاهش موج امر اين و ميآيد وجود ــه ب ــتانها زنبورس در
جمعيت آن و به سبب ميگردد ــل عس زنبور كلنيهاي در نوزادان ماندن
استان اينكه به توجه با مييابد. كاهش ــل عملكرد كلنيهاي زنبورعس و
ميباشد كشور زنبورعسل پرورش مهم مناطق از يكي ــرقي ش آذربايجان
استان اين كشور در ــل زنبور عس درصد كلنيهاي ۲۰ از بيش به طوريكه
هموزيگوتي آللهاي جنسي پديده اهميت به عنايت با پرورش مييابد و
خصوص علميدر گزارش و عدم كلني هاي زنبورعسل عملكرد كاهش در

پژوهش انجام يافت. در استان آذربايجان شرقي اين آن

This experiment was conducted to determine the homozigosity of sex alleles and evaluation of their relationship with 
migration & honey production. Sampling was done during the Queen rearing season according to distribution rate and 
immigration number of 4100 modern colonies in 380 apiaries located in 15 towns of East Azarbaidjan. From each 
apiary, 10 percent of the modern colonies were selected randomly, then, 3 brood combs were chosen to be sampled from 
their both sides and in 3 different regions. Using Ruttner procedure, the empty cells were counted. Estimation of honey 
production was done by harvesting the honey in honey season of province. Data analyses were done by unbalanced 
completely randomized design and grouped by multiple-range test. The obtained average of homozygosity of sex 
alleles in apiaries without migration, and with one, two, three and four times migration per year, respectively, were 
33.25, 19.71, 16.94, 13.80 and 8.87 percent which showed significant differences (p<0.01). Results revealed that the 
number of migration showed strong negativ linear relationship with homozygosity of sex alleles in honeybee colonies 
(p<0.01). The same result was obtained for homozygosity percent of sex alleles and honey production (p<0.01).  
Keyword: Honey bee, Homozygosity, Sex allele, Immigration, Honey production, Apis mellifera L.
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۱۳۸۴ ۶۶، بهار شماره

و سازندگي ۵۵پژوهش

روشها و مواد
دراستان ۱۳۷۶ ــال س در عسل زنبور كلني هاي ــماري سرش ــاس براس
وتعداد نسبت پراكنش براساس ــتانها زنبورس درصد ۲۰ ــرقي ش آذربايجان
ــپس گرديدند، س انتخاب بهطورتصادفي ــال يكس ــول ط در ــرت آنها مهاج
ارتباط بررسي و ــي آللهاي جنس تعيين ميانگين درصد هموزيگوتي جهت
۳۸۰ در مدرن ۴۱۰۰ كندوي ــا از آنه ــل عس توليد و تعداد مهاجرت ــا ب آن
به گيري شرقي نمونه آذربايجان استان شهرستان ۱۵ واقع در ــتان زنبورس
مدرن درصد كندوهاي ۱۰ ــتان زنبورس هر از برداري نمونه براي آمد. عمل
نموده خارج نوزاد ــان ۳ ش از هر كندو ــپس س انتخاب و تصادفي به صورت
در موجود خالي ــلولهاي س تعداد متفاوت محل ــه س در آنها ــر طرف ه و از
شمارش Ruttnerروش به شابلون يك از استفاده با سربسته سلولهاي كنار
يعني استان پرورش ملكه فصل در برداري نمونه .(۸، ۷) (۱ ــكل ش گرديد(
تيرماه اوايل در و شروع گرمسير ــتانهاي شهرس از ماه ــت ارديبهش اوايل از
كندوي يك از ترتيب بدين يافت. خاتمه استان سردسير ــتانهاي در شهرس
همچنين ــد. مربوطه ثبت ش فرم هاي در و ــتخراج اس عدد ۱۸ مدرن تعداد
يكسال، آنهادرطول تعداد مهاجرت از زنبورستانها، برداري نمونه هنگام در
ثبت مربوطه ودرفرم هاي گرفته قرار ــئوال س مورد ــته گذش ــال درچهار س
اطالعات مبناي بر و سپس يافت انجام يكسال در مدت مطالعه اين گرديد.
دوبار مهاجرت، يكبار پنج گروه  فاقد مهاجرت، به زنبورستانها ــده، ش اخذ

سپس و بندي شده دسته چهار بار مهاجرت  مهاجرت و ــه بار س مهاجرت،
آماري تحليل ــه و تجزي در مزبور، ازگروههاي يك ــر ه به مربوط ــاي دادهه
زنبور كلنيهاي عسل مقدار توليد برآورد گرفتند. بمنظور قرار استفاده مورد
Woyke روش از استان ــل عس برداشت فصل در مطالعه نيز، ــل تحت عس
كه را هركلني عسل ــانهاي حاوي ش كه ترتيب گرديد(۱۶).بدين ــتفاده اس
ــل عس ــانهاي ش از به هريك نموده و از كلني خارج بودند بر نيازآن مازاد
مربوطه فرم در وزن آنها و شد داده كلني مخصوص آن كد ــده ش ــت برداش
پژوهش به اين در ــه انجام يافت ــبات محاس مبناي بر ــپس س گرديد. ثبت
وزن موم بخاطر آنها وزن ــده ۴۰۰ گرم از ش برداشت ــل عس ــان ش ازاي هر
ــل عس توليد مقدار گيري اندازه ــراي ب گرديد. ــر كس ــان هرش چهارچوب و
منظور شده به بندي ــبكه ش قاب يك از ــل عس زنبور دركلنيهاي باقيمانده
Woykeهر گزارش  گرديد.براساس استفاده آن وزن به ــطح عسل س تبديل
عسل گرم معادل۳۳۰ متوسط عسل به طور شان طرف ازدو مترمربع دسي
ازاي به اين تحقيق در شده انجام ــبات محاس برمبناي ــت(۱۶). خواهد داش
گرم ۳۱۰ دو طرف شان عسل به طور متوسط معادل مترمربع از ــي هر دس
زنبور دركلنيهاي باقيمانده عسل مقدار محاسبه در كه داشت وجود ــل عس
مجموع از كلني هر عسل نهايت مقدارتوليد در گرديد. لحاظ رقم اين عسل
تحليل و تجزيه گرديد. كلني تعيين هر باقيمانده در و شده استخراج عسل
روش ــه ميانگينها به مقايس و نامتعادل تصادفي كامًال طرح درقالب دادهها

ف
دي

ر

شهرستان
جنسي آللهاي هموزيگوتي درصد ميانگين ±SE

مهاجرت مهاجرتفاقد بارمهاجرتدوبارمهاجرتيكبار چهاربارمهاجرتسه
± ۳۱/۱۰اسكو۱ ۰/۲۵۱۸/۹۱ ± ۰/۳۹۱۸/۰۱ ± ۰/۲۰۱۳/۷۷ ± ۰/۳۵۱۰/۲۷ ± ۰/۲۵
± ۳۲/۸۳ميانه۲ ۰/۲۹۱۸/۶۰ ± ۰/۵۱۱۶/۵۹ ± ۰/۴۲۱۲/۶۴ ± ۰/۳۴۹/۷۴ ± ۰/۱۹
± ۲۹/۳۴مراغه۳ ۰/۲۹۱۹/۷۷ ± ۰/۷۱۱۶/۲۳ ± ۰/۵۵۱۴/۰۷ ± ۰/۲۴۹/۵۱ ± ۰/۲۱
± ۳۲/۹۲كليبر۴ ۰/۲۵۱۷/۷۰ ± ۰/۳۸۱۶/۳۲ ± ۰/۳۷۱۲/۶۴ ± ۰/۳۴۸/۷۰ ± ۰/۲۵
± ۳۴/۷۹اهر۵ ۰/۳۴۱۸/۳۰ ± ۰/۸۱۱۶/۱۴ ± ۰/۳۹۱۳/۳۵ ± ۰/۳۹۸/۱۴ ± ۰/۲۴
± ۳۲/۳۲ورزقان۶ ۰/۳۲۲۰/۸۱ ± ۰/۵۰۱۷/۵۳ ± ۰/۴۳۱۳/۱۶ ± ۰/۳۴۹/۳۶ ± ۰/۱۹
± ۳۲/۸۲سراب۷ ۰/۳۶۲۱/۰۰ ± ۰/۵۶۱۶/۸۴ ± ۰/۳۲۱۳/۵۶ ± ۰/۳۳۸/۰۹ ± ۰/۲۳
± ۳۳/۷۴مرند۸ ۰/۳۵۱۹/۶۵ ± ۰/۶۲۱۶/۶۸ ± ۰/۴۰۱۲/۳۰ ± ۰/۳۰۸/۴۷± ۰/۲۱ 
± ۳۴/۷۵شبستر۹ ۰/۳۵۲۱/۲۹ ± ۰/۴۴۱۶/۲۹ ± ۰/۴۱۱۳/۰۷ ± ۰/۳۰۷/۸۹ ± ۰/۱۹
± ۳۷/۰۲تبريز۱۰ ۰/۳۹۲۲/۰۷ ± ۰/۶۸۱۶/۹۶ ± ۰/۵۲۱۲/۶۸ ± ۰/۴۲۸/۹۹ ± ۰/۲۸
± ۳۴/۰۳هشترود۱۱ ۰/۴۱۲۰/۳۰ ± ۰/۳۸۱۶/۰۹ ± ۰/۳۴۱۲/۴۹ ± ۰/۳۰۸/۰۵ ± ۰/۵۶
آباد۱۲ ± ۳۸/۶۸بستان ۰/۵۱۱۷/۶۷ ± ۱/۰۴۱۷/۴۸ ± ۰/۵۵۱۳/۰۷ ± ۰/۳۹۸/۶۱ ± ۰/۲۶
± ۳۷/۰۶آذرشهر۱۳ ۰/۶۴۲۰/۸۶ ± ۰/۵۵۱۶/۴۷ ± ۰/۵۹۱۳/۴۱ ± ۰/۴۹۸/۶۴ ± ۰/۳۸
± ۳۸/۵۷هريس۱۴ ۰/۶۸۱۸/۰۰ ±۱/۰۴ ۱۶/۱۷ ± ۱/۰۴۸/۹۲ ± ۰/۷۴۷/۷۹ ± ۰/۶۸
± ۳۵/۷۳جلفا۱۵ ۰/۷۷۱۹/۴۳ ۰±/۹۷۱۵/۸۰ ± ۰/۸۱۱۳/۴۵ ± ۰/۵۷۹/۲۲ ± ۰/۵۳

شرقي آذربايجان a ۳۳/۲۵استان ± ۰/۰۱ ۱۹/۷۱ b ± ۰/۱۷ ۱/ ۹۴c ± ۰/۱۴۱۳/۸۰ d ± ۰/۱۱ ۸/۷۸ e ± ۰/۰۹ 

شرقي استان آذربايجان وكل شهرستانها سطح زنبورستانها در عسل زنبور جنسي كلنيهاي آللهاي هموزيگوتي ميانگين درصد جدول۱-

.(p<۰/۰۰۱ دانكن است(آزمون دار بين ميانگينها معني تفاوت نگر بيا مشترك غير حروف
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يافت. انجام SAS نرمافزار با دانكن آزمون

بحث و نتايج
ــل عس كلنيهاي زنبور ــي جنس آللهاي هموزيگوتي درصد ــن ميانگي
بار ــه س مهاجرت، دوبار مهاجرت، ــار يكب مهاجرت، ــد ــتانهاي فاق زنبورس
در ترتيب به استان و ــتان ها شهرس ــطح س چهاربار مهاجرت در و مهاجرت
داري بين معني آماري، تفاوت لحاظ از كه شده است. داده ــان ۱ نش جدول
واريانس تجزيه دانكنp<۰ /۰۱). نتايج (آزمون مشاهده گرديد آنها ميانگين
هموزيگوتي درصد بر داري ــي معن اثر مهاجرت عامل كه ــان داد نش داده ها

با تاثيرتعداد رابطه در بنابراين ــد. ميباش جنسي ازآللهاي عدد يك حامل
آنها جنسي آللهاي هموزيگوتي درصد بر زنبورعسل كلنيهاي مهاجرت
هستند مهاجرت كه فاقد زنبورستان هايي در كه اظهار داشت چنين ميتوان
داخل در بهطور مستمر ــتقر نموده و مس يك منطقه در را كلنيهاي خود و
اين مي كنند خود كلنيهاي تكثير به اقدام بسته بهطور خويش ــتان زنبورس
و در ميشود نر زنبوران با ملكه خويشاوندي آميزشهاي افزايش امر موجب
و به زنبورعسل كاهش يافته كلني هاي در جنسي عمل تنوع آللهاي اثر اين
اما مييابد. افزايش آنها جنسي آلل هاي هموزيگوتي درصد امر، اين ــبب س
زنبورستانها مهاجرت تعداد تناسب به ميپذيرد صورت مهاجرت كه وقتي

اين ــاس اس بر .(p دارد (۰۱/ ۰> ــل عس زنبور كلنيهاي ــي جنس آللهاي
مهاجرت تعداد مي باشد، مشخص شكل۲ و ۳ جدول از همانطوريكه پژوهش
ارتباط ــي جنس آلل هاي ــي هموزيگوت درصد ــا ــل ب زنبورعس ــاي  كلنيه
مهاجرت تعداد ــش افزاي با طوريكه به .(p<۰/ ۰۱) ــد دارن دار معني ــي خط
ــل زنبورعس كلنيهاي ــي هموزيگوتي آللهاي جنس درصد ــتانها زنبورس
و هر ملكه فقط ملكه يك حاوي كلني هر ــه اينك به توجه با يافت. ــش كاه
كلني فقط دو نوع هر ملكه ــد و ــي ميباش جنس جفت ازآللهاي حامل يك
فقط نر زنبور هر و نمايد توليد ميتواند جنسي آللهاي نظرتنوع از نر زنبور

پرورش فصل در ميگيرند، آنها قرار در مجاورت كه زنبورستانهائي تعداد و
نرها تجمع منطقه در جفتگيري هنگام در باكره ملكه هاي منطقه، هر ملكه
آللهاي تنوع اين امر نتيجه در و (۵) ــوند مواجه ميش زنبوران نر ــا تنوع ب
در جنسي تنوع آللهاي افزايش با كه مييابد جامعه افزايش آن در جنسي
جامعه كاهش مييابد. آن ــي جنس آللهاي هموزيگوتي درصد يك جامعه،

.(۱۴) مطابقت دارند Woyke مطالعات نتايج يافتهها با اين
ــل توليد عس ميانگين ــه مقايس نتايج تحقيق ــاس اين اس همچنين بر
ــان نش  ۲ جدول آنها، در مهاجرت تعداد مبناي ــل بر عس زنبور كلني هاي

زنبورعسل نوزاد در يك شان بسته سر سلولهاي خالي در كنار سلولهاي شكل۱-

(Ruttner,F.۱۹۸۸:از (مأخوذ شمارش مخصوص وشابلون

... ميانگين درصد هموزيگوتي تعيين
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روي تعداد جنسي بر درصد هموزيگوتي آللهاي ۲ -رابطه رگرسيوني شكل

شرقي آذربايجان استان در عسل زنبور كلنيهاي مهاجرت

جنسي هموزيگوتي آللهاي توليد عسل بر روي درصد رابطه رگرسيوني -۳ شكل

شرقي آذربايجان استان در عسل زنبور كلنيهاي

زنبورستان مهاجرت تعداد
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دارد(آزمون وجود آنها بين داري معني آماري، اختالف لحاظ از كه ميدهد
ــي جنس آللهاي هموزيگوتي ــد ــن درص بي ــن همچني .(p<۰/ ۰۱ ــن دانك
معني خطي ــاط آنها ارتب ــل عس توليد ــط متوس و ــل عس كلنيهاي زنبور
افزايش با بهطوريكه و شكل۳). گرديد(p<۰/ ۰۱) (جدول۴ ــاهده مش داري
توليد متوسط ــل، عس زنبور كلنيهاي ــي جنس آللهاي درصد هموزيگوتي
پارامترهاي (جدول۴) ــيوني رگرس تجزيه اساس يافت.بر آنهاكاهش ــل عس
درصد هموزيگوتي بين ــيوني رگرس معادله و گرديدند آورد بر مربوطه مدل
ضريب با آنها عسل توليد متوسط با عسل زنبور كلني هاي ــي آللهاي جنس
آمد. ــت بدس Y = ۲۶/۱۰- ۰/۵۲ X ــا ــر ب براب (r = -۰/۸۵) ــتگي همبس
درصد هموزيگوتي ــش يك افزاي به ازاي  پژوهش اين ــاس اس بر ــن بنابراي
آنها عسل توليد از گرم ــل ۵۲۰ زنبور عس در كلنيهاي ــي جنس آللهاي
را امر اين دليل ــود. ــته ميش كاس ــل عس زنبور پرورش طول يك دوره در
Farrar بررسيهاي انجام يافته توسط ميتوان چنين تفسير كردكه براساس
با توجه دارد(۴). ــتگي بس آن جمعيت ميزان كلني  به ــل يك عس توليد

كلني هاي زنبور عسل(كيلوگرم) ميانگين توليد عسل ± SE

مهاجرت مهاجرتفاقد مهاجرتيكبار بار مهاجرتدوبار مهاجرتسه بار چهار

۸/۸۲ a ± ۰/۳۱ ۱۲/۳۱ b ± ۰/۲۷ ۱۴ / ۵۹ c± ۰/ ۲۴۱۷/۵۳ b ± ۰/ ۳۲۲۶/۲۱ e ± ۰/۲۹ 

Fمربعات مربعاتميانگين آزاديمجموع منابع تغييردرجه

۲۳۹۴۱/۶۹ از رگرسيون۳۰۵۸۸۳/۴۲۳۰۵۸۸۳/۴۲۱∗∗ ناشي

باقيمانده۱۲/۷۸۵۲۳۷۲/۴۴۴۰۹۸

كل۳۵۸۲۵۵/۸۶۴۰۹۹

Fمربعات مربعاتميانگين آزاديمجموع منابع تغييردرجه

۱۰۱۸/۲۶ از رگرسيون۱۱۵۱۷/۲۷۱۱۵۱۷/۲۷۱∗∗ ناشي

باقيمانده۱۱/۳۱۴۲۷۵/۱۸۳۷۸

كل۱۵۷۹۲/۴۵۳۷۹

در نوزادان ماندن زنده قدرت جنسي، آللهاي هموزيگوتي افزايش با باينكه
جمعيت ميزان از امر نتيجه اين كاهش مييابد. در ــل كلنيهاي زنبور عس
زنبور كلنيهاي جمعيت كاهش با ميشود و كاسته ــل عس كلنيهاي زنبور
مطالعات نتايج با يافته ها اين مييابد. آنهاكاهش ــل ميزان توليد عس عسل،
صادقي و ــوي موس ،(Ruttner، ۱۹۷۵ از ــل (نق  Boger ،(۱۹۸۰) Woyke
عسل زنبور دهندگان پرورش به براين  ۱۵). بنا ،۱۴،۸،۲،۱) دارد مطابقت

باشند: داشته زيرتوجه موارد به ميگردد پيشنهاد
زنبوران نر در ــا ب ملكه ــاوندي خويش ــهاي آميزش از در حد امكان - ۱

گردد. خودداري بايد زنبورستانها
و ــود ش خودداري نر زنبور پرورش فصل در نر زنبوران ــتن كش ۲ - از
نر زنبوران براي توليد الزم ــدات پرورش ملكه تمهي فصل در حال ــن عي در

شود. فراهم
و ديگر منطقه به ــه يك منطق از ــل عس زنبور كندوهاي ــرت مهاج - ۳
كه در فصل پرورش ميشود ديگرموجب ــدن با زنبورستان هاي ش همجوار

شرقي در سطح استان آذربايجان مطالعه زنبورستان هاي تحت زنبور عسل ميانگين توليد عسل كلنيهاي جدول۲-

.(p<۰/۰۰۱ دانكن است(آزمون دار بين ميانگينها معني تفاوت نگر بيا مشترك غير حروف

شرقي آذربايجان سطح استان در عسل زنبور كلنيهاي مهاجرت تعداد و جنسي آللهاي هموزيگوتي درصد واريانس رگرسيوني تجزيه جدول۳-

r=-۰/۹۲     r ۲= يك درصد.        ۰/۸۵ ٭٭ معني دار در سطح احتمال

شرقي آذربايجان سطح استان در عسل زنبور كلنيهاي جنسي آلل هاي هموزيگوتي درصد و عسل توليد واريانس رگرسيوني تجزيه جدول۴-

     r=-۰/۸۵ r و  ۲ = ۰ /۷۳ درصد.   احتمال يك ٭٭  معني دار در سطح

... ميانگين درصد هموزيگوتي تعيين
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نرها با تجمع منطقه در در هنگام جفتگيري باكره ملكههاي ملكه هرمنطقه،
در جنسي آللهاي اين امر تنوع نتيجه در ــوند و ش مواجه نرمتنوع زنبوران
دركلنيهاي ــي جنس تنوع آللهاي افزايش كه با مي يابد افزايش آن جامعه

مي يابد. كاهش آنها جنسي آللهاي هموزيگوتي درصد عسل، زنبور
زنبورستان هاي  ميشود از توصيه نميكنند مهاجرت زنبورداراني كه - ۴ 
ــتان زنبورس اين ــا ملكه هاي ب بهطوريكه ــد تهيه كنن ملكه ــر ديگ ــق مناط
حاوي نوزاد يك شان ديگر زنبورستانهاي از اينكه يا ــند و نباش خويشاوند
پرورش ملكه جهت كارگرآنها روزه ــك الرو ي از و تهيه يكروزه و الرو ــم تخ
و جنسي آللهاي تنوع افزايش اين امر موجب نمايند استفاده خود نياز مورد

ميگردد. زنبورستان در جنسي آلل هاي هموزيگوتي كاهش

سپاسگزاري
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ميآوريم. بهعمل را قدرداني

پاورقيها
1 – Sex Determination
2 – Heterozygous
3 – Hemizygous
4 – Parthenogenesis
5 – Homozygous
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