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چکيده
،

یکی از روشهایی که وضعيت توده زنبور عسل معمولی ایران را مشخص مینماید بررسی خصوصيات ظاهری و رابطه آن با نژادهای دیگر
جهان است .شکلشناسی یا به عبارتی اندازهگيری و مقایسه خصوصيات ظاهری زنبورهای عسل به عنوان یکی از ابزارهای شناسائی و
تفکيك بين گونهها و نژادهای زنبور عسل مطرح میباشد .در بررسی بدن زنبور عسل از لحاظ مورفولوژی میتوان آن را به دو قسمت
داخلی و خارجی و بدن زنبور عسل به سه قسمت سر ،سينه و شکم تقسيم کرد .این پژوهش در خرداد ماه سال  9316با مطالعه ریخت
شناسی از زنبورهای کارگر ،ملکه و نر از  6گروه از زنبورستانهای دامنه زاگرس در استان ایالم انجام پذیرفت .از هر گروه  33زنبور و از هر
جنس نر و ماده  93زنبور از کندوها به عنوان نمونه در پالک پتری و در محلول الکل  % 03گرفته شد .نتایج حاصل از تجزیه و تحليل
ویژگیهای مورفولوژیکی اندامكها در نمونهها نشان داد که همه گروهها از یك نژاد بودند و تفاوتی از نظر توصيف آناتومی مشاهده نگردید.
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مقدمه
زنبورداران و بسياری از عالقهمندان به پرورش زنبور
عسل ،از وجود زیرگونه یا نژاد جغرافيایی زنبور عسل
اغلب شناخت اندکی از خصوصيات زیرگونهها یا نژادهای
جغرافيایی زنبورهای عسل دارند .هدف رده بندی نه تنها
توصيف ،تشخيص و مرتب کردن موجودات در سطوح
مناسب ،بلکه شامل درک تاریخ تکامل و مکانيزم آن می-
شود .زنبور عسل از نظر رده بندی در شاخه بند پایان،
زیر شاخه تراشه داران ،رده حشرات ،زیر رده بالداران،
گروه حشرات با دگردیسی کامل ،راسته بال غشائيان ،زیر
راسته نيش داران ،خانواده آپوئيده ،زیر تيره آپينه و
جنس آپيس طبقه بندی میگردد ( Radloof, et al.,
 .)2005زنبورهای یك کندو شامل یك ملکه ،چند صد
زنبور نر و چندین هزار زنبور کارگر میباشد .در بهار و
تابستان که زنبورها فعاليت زیادی برای جمع آوری شهد
دارند ،کندو ممکن است بيش از  ۵ – ۷کيلو عسل داشته
باشد و تعداد زنبورهای نر در این موقع زیادتر از هر موقع
دیگر در کندو است .هر نوع از زنبورها وظيفه خاصی
دارند ،ولی هدف نهایی که یك کندو تعقيب مینماید،
عبارت از بقای نسل و دفاع و نگهداری از کندو است که
توسط همه افراد بر اساس توانایی آنها بطور دسته جمعی
انجام می پذیرد ( .)Bromershenk, Jerry, 2001
مطالعه شکل شناسی خارجی زنبور عسل مانند سایر
حشرات دارای اسکلت خارجی و قطعات و حلقههای
سخت کتينی که مخصوص بندپایان است ،دارای موهایی
در سطح بدن خود میباشد و اسکلت تمام اعضاء داخلی
بدن را محافظت و احاطه میکند .زنبور عسل حشرهای
است تقریباً استوانهای که تقارن دو طرفی دارد ،حلقههای
بدن زنبور عسل طوری کنار یکدیگر قرار گرفتهاند که
بدن زنبور را به طور مشخص به قسمت سر ،سينه ،شکم
و سه جفت پا و دو جفت بال غشایی تقسيمبندی میکند
(.)Cobey, S., 2005
عسل فقط یکی از فایده های زنبور عسل است .موم ،بره موم،
زهر ،ژله رویال و دیگر محصوالت کندو دارای خواص غذایی
و دارویی بسيار مهم و ارزشمندی هستند .نقش حشره زنبور

عسل در پایداری محصوالت کشاورزی شاید یکی از دالئل
آفرینش زنبور عسل به عنوان یك حشره مفيد ،گرده افشانی
در باغ ها بر روی گل ها و در نهایت حفظ محيط زیست بود.
حدود یك سوم از کل غذای انسان مستقيم یا غير مستقيم از
گياهانی بدست می آید که به وسيله حشرات گرده افشانی
می شوند .تقریباً  ۰۸درصد عمل گرده افشانی (توسط
حشرات) به وسيله زنبور عسل انجام میشود .بسياری از
سبزی و صيفیها مانند هویج ،کرفس ،پياز ،تربچه و شلغم
فقط هنگامی بذر توليد میکنند که گل آنها به مقدار کافی
گرده افشانی شده باشد .همچنين توليد بذر در گياهان
علوفهای مانند یونجه ،انواع شبدر و ماشك نياز به مالقات
زنبور دارد ( .)Alippi, 2009اکثر درختان ميوه نيز بدون
گرده افشانی زنبور عسل به مقدار توليد مناسب و کيفيت
مطلوب ميوه نخواهند رسيد .بر اساس شواهد موجود و به
طور متوسط ،ارزش افزوده محصوالت زراعی و باغی که در
نتيجه گرده افشانی زنبور عسل ایجاد میشود ،حدود  ۳۴۱بار
بيشتر از ارزش عسل و سایر توليدات کندو است .زنبورهای
عسل ،برای بررسی گلها دارای الگوهای رفتاری پيچيدهای
هستند .گلها اغلب با نشان دادن یك سری تغييرات و در
اختيار گذاشتن منابع پنهان شهد و گرده ،گرده افشانی
زنبورها را تسهيل میکنند .بيش از  ۰۸۸۸۸گونه زنبور عسل
در کار گرده افشانی نهان دانگان شرکت دارند .گرده افشانی و
بارور کردن گلها ،مهمترین و اصلیترین وظيفه زنبور عسل
است .او در مقابل انجام این کار به سرعت مزدش را که همان
شهد یا گرده است ،دریافت میکند .گرده افشانی زنبور عسل،
عامل بقای آن و پایداری محصوالت کشاورزی بوده و در زاد و
ولد بسياری از نباتات مؤثر است (البته به غير از سوزنی
برگها) .اگر عمل گرده افشانی شکوفهها انجام نشود ،هرگز
گلی به ميوه یا بذر تبدیل نخواهد شد( Radloof, et
 .)al.,2005تحقيقات نشان میدهد اگر در یك باغ ميوه،
تعدادی کندوی زنبور عسل قرار داده شود ،کيفيت و کميت
ميوه به حدود ده برابر افزایش مییابد و از طرفی اگر زنبورها
به طور کلی اعتصاب کنند و کار گرده افشانی را انجام ندهند
در ابتدا  ۰۸درصد محصوالت کشاورزی توليد نمی شود و در
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زنبوردار به ارمغان میآورد ،فقط  ۳۸درصد از کل ثمرات آن
است ،در حالی که  ۶۸درصد فایدهاش از طریق عمل گرده
افشانی عاید باغداران و زارعان میشود (جدول .)9 ،

طول زمان کار طبيعت به کلّی مختل میشود .درصد تشکيل
ميوه در گرده افشانی با باد  ۵۸درصد و به وسيله زنبور عسل
 ۶۰درصد اعالم شده است .توليداتی که زنبور عسل برای

جدول  .9نتایج تحقيقات دانشمندان را در باغ ها و مزارع). (Salas, Roberto, 2000
شرح

بدون زنبور عسل

با زنبور عسل

مالحظات

ردیف
9

باغ گيالس

محصول  ۳۷۸تن

محصول  ۵۰۸تن

ميوه ها درشت تر

2

باغ سيب

محصول  ۵تن

محصول  ۵۸تن

ميوه ها مرغوب تر و بهتر

3

باغ گالبی

محصول  ۰۸تن

ميوه ها مرغوب تر و بهتر

محصول  ۰تن

4

مزرعه آفتابگردان

 ٪ ۷۸پوک

 ٪ ۱۸پوک

5

مزرعه آفتابگردان

 ٪ ۸مغزدار

 ٪ ۶۷مغزدار

6

در خانواده کلميان محصول با وجود زنبور عسل  ٪ ۵۱باال می رود.

0

در خانواده لگومينوز در بذرگيری محصول به چند برابر می رسد و کيفيت نيز باال می رود.

8

در مزارع پنبه با وجود حشرات دیگر گرده افشان و زنبور عسل  ٪ ۰۵بر مقدار تخم افزوده می شود.

یکی از عوامل مؤثر در توليد سيب درختی ،گرده افشانی
است .طبق تخمين ها  % ۶۷حشرات مالقات کننده گلهای
سيب ،زنبورهای عسل هستند(.)Eckroad, Dana, 2008
هدف از این بررسی تعيين ميزان تشابه مورفولوژیکی جمعيت
زنبورهای عسل در یك منطقه محدود جغرافيایی در حومه
شهرستان ایالم در شمال استان ایالم بود و سعی در توصيف
تفاوتهای مرفولوژیکی زنبور کارگر ،ملکه و نر ،توجه دقيق
به ناحيه سر ،ناحيه سينه و ناحيه بطنی و اندامهای اصلی

زنبور از جمله جداسازی و مشاهده دستگاه دهانی ،چشمها و
شاخكها ،بالها ،پاها و روزنههای بدنی بود .در ادامه
مشاهدات از حجره یا سلولهای شان ،موم ،دستگاه نيش
زننده ،دستگاه گوارش و تمایز زنبور کارگر و زنبور نر ،مراحل
تکاملی تخم ،الروها ،پيش شفيره ،شفيره و انواع حجرهها و
شانها بود .همچنين این جمعيت چه اثری روی توسعه
داشت؟
گياهان

مواد و روشها

استان ایالم انجام شد .از هر گروه  33زنبور و از هر جنس
 93زنبور از کندوها به عنوان نمونه و به صورت تصادفی
انتخاب و در پالک پتری گذاشته شد .مطالعه قسمتهای سر
به وسيله جداسازی اندامكهای آن صورت گرفت .به صورتی
که این اندام به مدت  92ساعت هم در محلول الکل % 03
قرار گرفتند و همه اندامكهای آن را به کمك پنس و سوزن
بين دو المل مومدار قرار داده شد و در زیر ذرهبين قسمت-
های متفاوت مشاهده گردید .صفات مورد مطالعه تمام
اندامكهایی بودند که در ناحيه سر  ،سينه و ناحيه بطنی
وجود داشتند .هر کدام از اعضای دستگاه گوارش روی یك
المل قرار داده و با افزودن  3قطره محلول نمکی فيزیولوژی
به مشاهده آن پرداخته شد .در مطالعه ریختشناسی مراحل

ابزار کار مورد استفاده پالکهای پتری متوسط همراه پارافين
و موم در کف آن ،سوزنهای حشرهشناسی ،پنس ،المهای
بافتشناسی ،اتر ،پالکهای پتری کوچك همراه با زنبور
ملکه ،کارگر و نر پالکهای پتری کوچك ،تخم ،الرو و
شفيره ،قاب و المهای مهر و مومی ،شان با عسل ،شان با
گرده و شان با نوزاد همراه با سرپوش و بدون سرپوش و یك
ذره بين بودند .در فصل بهار ،ماه خرداد ،سال  9316مطالعه
ریخت شناسی از زنبورهای کارگر ،ملکه و نر از  6گروه
زنبورستانهای خصوصی متعلق به آقایان یعقوبيان و سميعی
نژاد از همکاران دانشگاه در دامنه رشته کوه زاگرس در شمال
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و تکامل مختلف رشد زنبور عسل ،تخم ،الرو ،پيش شفيره و
شفيره با نوزادان سنين متفاوت در شانها یا با مواد نگهداری

شده در الکل  % 03مشاهده شدند.

نتایج
بررسی شکل شناسی ظاهری و آناتوميك (جدول  )2و جمعآوری دادهها با کمك ذرهبين روی اندامكهای سر ،سينه و ناحيه بطنی در
هر سه زنبور ملکه ،کارگر و نر به شرح تفسير زیر به عمل آمد( شکل  .)9همچنين تمایز بين آنها و مراحل دگردیسی رشد زنبور عسل
در مراحل تخم ،الرو ،پيش شفيره و شفيره با نوزادان دارای سنين متفاوت (شکل  ،2جدول  ،)3در شانها به شرح جداول زیر است و
توصيف هر کدام از جداول در قسمت بحث به شرح گذاشته شد.

جدول  .2مقایسه زنبورعسل ملکه باکره  ،زنبور عسل ملکه تخم گذار،
.0

.2

زنبور عسل ملکه باکره

زنبور عسل ملکه تخم گذار

 ١شکم ،کوچک و باریک است.

 ١شکم متورم ،کشيده و بندها کامالً از یکدیگر مشخص می

 ٢در داخل کندو جای مشخص ندارد.

باشد.

 ٣حرکاتش سریع و تند می باشد.

 ٢اغلب در محوطه پرورش نوزادکلنی به سر

 ٤کارگران ظاهراً به ملکه توجهی نداشته و زنبوران مالزم همراه

می برد.

او نيستند.

 ٣حرکاتش اغلب توأم با متانت و آرامی است.
 ٤هميشه حدود  ١١ ١٢زنبور کارگر به عنوان
مالزم در حالی که سرشان به طرف ملکه است،
اطراف او را حلقه وار گرفته اند.

شکل  . ١ساختمان ظاهری زنبور ملکه ،کارگر و زنبور نر
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شکل  .2دوره دگردیسی زنبوران عسل).(Castro, Roney, 2001

جدول  .0دوره های رشد و نمو سه نوع زنبور عسل ملکه ،کارگر و نر
مراحل رشد زنبورهای عسل

زنبور ملکه (روز)

زنبور کارگر (روز)

زنبور نر (روز)

تخم

0

0

0

الرو

5/5

1

5/5

شفيره

1/5

02

05/5

کل روزها

01

20

24

جدول  .4صفات اصلی مورد مطالعه در زنبوران عسل
اندامکهای حسی؛ سيستم بينایی

ناحيه سر
ناحيه سينه

پيش قفسه سينه؛ ميان قفسه سينه؛ پس قفسه سينه

پای زنبورها

بند پيش ران؛ بند پی ران؛ بند ران؛ بند ساق؛ بند پنجه

ناحيه بطنی

زنبور کارگر  1بند؛ زنبور نر  1بند

دستگاه نيش زننده

آخرین بند؛ در ملکه به سيستم تخمگذاری تکامل یافته؛ زنبور نر فاقد است

وزن

ملکه  203تا  283ميلیکرم .طول  25ميلیمتر؛ زنبور کارگر بين  02تا  04ميلیمتر طول؛ وزن زنبور کارگر حدود 033
ميلیگرم؛ زنبور نر بين  05تا  01ميلیمتر طول؛ طول الرو یک روزه ؛  0/0تا  0/8ميلیمتر و وزن آن برابر  3/02ميلی
گرم

شان

یک تيغه ميانی بود که دو طرف آن سلولهای  1ضلعی به صورت افقی

حجرهها

حجرههای کارگران  1ضلعی؛ دارای قطری حدود  5/5ميلیمتر؛ حجرههای زنبورهای نر حدود  1ميلیمتر قطر؛ حجره یا
سلول زنبور ملکه شکل مکعبی؛ حدود  4سانتیمتر
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بحث
هنگام انجام یك مطالعهی مورفومتری بهتر است که ویژگی
های مورد مطالعه بيشتری انتخاب شود ،زیرا کاهش مطالعه
ی ویژگیهای مورفومتری به چند متغير ،بالقوه اطالعات
تاکسونومی را در آن کاهش میدهد .آقای  Ruttnerدر سال
 9188توانست  43متغير جهت مطالعه مورفومتری زنبورها
انتخاب کند در حالی که در این مطالعه فقط نواحی سر ،
سينه و ناحيه بطنی و مراحل دگردیسی رشد زنبور عسل در
هر سه زنبور عسل تعيين شده است (جدول .)4
در سر زنبور بيشتر اندامكهای حسی که در آن چشمها،
شاخكها یا آنتنها و اندامهای دهانی مشاهده شد .سيستم
بينایی زنبور عسل شامل یك جفت چشم مرکب و سه چشم
ساده یا اسلی بودند .چشمهای مرکب شامل  4333تا 5333
واحد بينایی به نام صفحه و در زنبور نر تا  8333و به شکل
شش وجهی در قسمت سطحی بودند .سه چشم ساده یا
اسلی در قسمت باالیی سر واقع شدند و اگر به وسيله یك
خط راست این سه چشم که به شکل نقطه هستند به هم
وصل کنيم یك مثلث را تشکيل میدهند و دارای رنگ زرد
نارنجی هستند .دادههای به دست آمده در این مطالعه با
آقای نونت بوک مطابقت دارد().)Notebook, 2002
شاخكها یا آنتنها بين چشمهای مرکب قرار داشتند و به
اندازه زیادی جزو اندامهای حسی و بویایی هستند .شاخكها
یا آنتنها به وسيله یك بند بزرگ که در قاعده قرار داشت
(اسکاپ) و دیگر بندهای کوچك که حالت ارتجاعی داشتند،
ساخته شده بودند .اگر با ذرهبينهای قوی بندهای آنتنها را
مشاهده کنيم ،در قسمت انتهایی آنها ،مخصوصاً در هشت
بند آخری ،روزنههای بویایی و موهای لمسی را میتوان
مشاهده کرد .طول شاخكهای زنبور نر بيشتر از شاخكهای
زنبور کارگر و ملکه (92بند) بوده و هر کدام از آنها دارای
 93بند بودند .اندامهای دهانی زنبورهای کارگر برای مکيدن
و ليسيدن غذاهای مایع به کار گرفته میشد .در زنبور ملکه و
زنبور نر این اندامها کمتر توسعه و تکامل دارند .قطعات
دهانی شامل لب باالیی ،آرواره باالیی ،آرواره پائينی ،لب

پائينی ،زبان یا خرطوم ،بودند که با دادههای آقای دید
همخوانی دارد(.)Dade, H.A.2002
دومين قسمت بدن زنبور عسل ناحيه سينه ،که از سه بند
تشکيل شده است .در این ناحيه سينهای سه جفت پا،
دوجفت بال شامل بود و پيش قفسه سينه ،ميان قفسه سينه
و پس قفسه سينه .اینها به هم جوری متصل بودند که با
چشم غير مسلح تقسيمات بندها به خوبی دیده نمیشوند .در
هر کدام از این بندها یك جفت پا در طرفين بندها قرار
گرفتند .پای زنبورها نيز از بندهای گوناگونی ساخته شده
بود :بند پيش ران ،بند پی ران ،بند ران ،بند ساق و بند پنجه
که آخری خود از پنج قسمت مختلف تشکيل شده بود.
قسمت اولی طویلتر و ضخيمتر از چهار قسمت دیگر پنجه و
آخرین قسمت یك جفت ناخن بودند .جفت پای جلوئی
زنبورعسل ،قسمت هاللی شکلی که وظيفه نظافت شاخكها
را بر عهده داشت .در واقع روی بند ساق ،واقع شده بود.
جفت پای ميانی زنبور ،شاخکی (خاری) دشت و حفرههایی
به نام سبد که زنبور برای حمل گرده از آن با خود به کندو
حمل میکرد .پيچيدهترین آناتومی پا مربوط به پای سوم و
یا آخرین ردیف ،زنبور کارگر بود که اهميت بيشتری به سبد
گرده میداد و در صورت خارجی ساق پا و به شکل مقعر با
یك ردیف موی محکم واقع شده بود .در این سبد گرده،
زنبور کارگر بعد از تالش و کوشش در جمعآوری گرده ،آن را
به کندو حمل میکرد .در زنبور ملکه و زنبور نر این
ساختمان برای حمل گرده وجود نداشت که آقای استرینج
در این منبع آن را به ثبت رساند ( Strange, J.P., et al.,
.)2007
در بند دوم و سوم سينهای نيز دو جفت بال که به صورت
قرینه در طرفين بندها واقع شده بود و در طول پرواز با هم
حرکت میکردند و اتصال موقت بين حاشيه عقب بال جلویی
و حاشيه جلو بال عقبی که به نظر میرسيد که هر دو یك
بال بود و با عقيده آقای اسنوگراس هم پوشانی
دارد(.)Snodgrass, R.E. 2001
ناحيه بطنی در زنبور کارگر از  6بند و در زنبور نر از  0بند و
هر بند از قطعه پشتی و قطعه زیرین تشکيل میشد .غدد
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مومی و دستگاه نيش زننده و سيستم گوارش به این قسمت
از بدن زنبور اهميت خاصی میداد .دستگاه نيش زننده در
زنبور کارگر در آخرین بند ناحيه بطنی زنبور کارگر و ملکه
واقع شدند ،اما در ملکه به سيستم تخمگذاری تکامل پيدا -
کرده است .در زنبور نر دستگاه نيش زننده وجود نداشت .در
کل ،نيش زنبور عسل به رنگ سياه بود ،با  93عدد دندانك
کوچك و خميده به طرف جلو ،همراه با یك غده سمی
کيسهدار مجهز بود .غدد مومی فقط در زنبور کارگر وجود
داشت .در بين حلقههای تحتانی شکم چهار جفت غده مومی
قرار داشتند .این غدد بين پنجمين و نهمين حلقههای بدن
زنبور کارگر قرار گرفته بودندو این موضوع با یافته آقای فلور
و همکاران همخوانی دارد ( J. M. Flores, et al., 2009
).
در بررسی تمایز بين سه زنبور عسل ملکه ،کارگر و زنبور نر
صفات شکل شناسی بدین شرح بودند .زنبور ملکه دارای وزن
 233تا  283ميلیکرم بود .دارای طول  25ميلیمتر یا کمی
بيشتر بود .بزرگی حفره بطنی به حجم آن میافزود و به طور
قابل مالحظهای از پشت نوک بالهای او برجسته میشد و
دارای دستگاه نيش زننده بود .شاخكها یا آنتن به تعداد دو
عدد در طرفين سر زنبور قرار داشت که در ملکه و کارگران
92بند بودند .چشمهای مرکب ملکه از دو طرف سر به هم
نمیرسند .انتهای شکم زنبور ملکه نوک تيز بود و این امر با
دست آوردهای آقای القضاوی مطابقت دارد( ,Al-Ghzawi,
).)et al., 2009
زنبور کارگر بين  92تا  94ميلیمتر طول داشت .دارای
ناحيه بطنی تخم مرغی شکل بود و تقریباً در پيوستگی نوک
بالهای خود پوشيده میشد .وزن زنبور کارگر حدود 933
ميلیگرم و مثل زنبور ملکه در انتهای ناحيه بطنی دارای
دستگاه نيش زننده بود .خرطوم یا زبان زنبور کارگر بلندتر از
زنبور ملکه و نر بود .شاخكها یا آنتن در کارگران 92بند
داشت .چشمهای مرکب زنبور کارگر از دو طرف سر به هم
نمی رسيدند .انتهای شکم زنبور کارگر نوک کمی تيز داشت.
این ویژگیها با یافتههای آقای دليال شباهت دارد( Delilah,
.)et al., 2001

زنبور نر شکل بدنی خشن داشت و چاقتر بود .چشمها خيلی
بزرگ و بالها پهن و بزرگ روی ناحيه بطنی برجسته بودند.
زنبور نر بين  95تا  90ميلیمتر طول داشت .فاقد دستگاه
نيش زننده بود .سه چشم نقطهای زنبور نر در جلو پيشانی
ولی در ملکه و زنبور کارگر در باالی پيشانی قرار داشتند.
شاخكها یا آنتن در زنبور نر  93بند داشت .چشمهای
مرکب زنبور نر خيلی بزرگ بود و از پشت سر از دو طرف به
یکدیگر میرسيدند .انتهای شکم زنبور نر گرد تو پر بود که
آقای نلسون هم این موضوع را گزارش کرد ( Nelson
.)merino, 2001
در مرحله تخم درون سلول( ،حجره ،اتاقك) شان به شکل
دانههای کوچك و دراز و کمی خميده و سفيد رنگ بودند.
تخمها در روز اول عمودی و در روز دوم مایل و در روز سوم
سن خود افقی در کف سلول قرار داشتند .در آخرین مراحل
تکامل ،درون حجره تخم ،متورم شده بود و باعث ترکيدن
پوسته آن میشد و الرو کوچکی از آن خارج میگردید.
طول آن  9/3تا  9/8ميلیمتر و وزن آن برابر  3/32ميلی
گرم بود و با نتایج اکرود همخوانی دارد( Eckroad, Dana,
.)2008
الرو خميده ،پس از  3روز از تخم خارج شده بود که به
صورت نيم دایره در کف سلول قرار میگرفت .مداوم غذای
آماده میخورد و به سرعت بزرگ میشد و رنگی سفيد
مرواریدی به خود میگرفت و طول ان تا  9/5ميلیمتر می-
رسيد .از روز نهم یا دهم بعد از تخمگذاری ،سلولها با
سرپوش گذاشتن ،شروع به مسدود شدن میکردند و الروها
کش میآوردند و دراز میشدند ،تا این که سلول یا حجره،
کامالً از حجم الرو پر میشد ،البته هميشه سر الرو رو به
طرف درپوش بود .در این مرحله الرو دراز را پيش شفيره
میناميدند .بعد از یك روز و نيم الرو پيله را درست میکرد
یا میتنيد و پس از زمان مربوطه به شفيره تکامل پيدا می-
کرد .سپس شفيره به زنبور بالغ تغيير شکل میداد و سلول را
ترک میکرد .دوران دگردیسی برای زنبورملکه 95الی 96روز
و برای زنبور کارگر 29روز و برای زنبور نر 24روز بودند که
با نتایج آقای جينزبرگت به نسبت نيم روز همخوانی ندارد
(.)Ginsberget al., 2011
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در مطالعه شکل شناسی ،هر شان شامل یك تيغه ميانی بود
که دو طرف آن سلولهای  6ضلعی به صورت افقی با شيب
 93درجه به سمت باال تمایل داشتند .آنها از یك رشته
شـبکههای مومی شش وجهی که زنبوران کارگر ترشح می-
کردند ،تشکيل شدند که در دو قشر چيـده و بـا کـفهـای
مشـترکی به هم مربوط بودند .این کفها مسطح نبودند .هر
کف شکستگی داشت و از  3لوزی مســاوی درسـت شـده
بود .زاویهی بزرگ لوزی دقيقاً ْ 28و زاویهی کوچك آن ْ32
ثبت شد .عمـق شـبکه  3/99ميلـیمتـر ،عرض هر یك از 6
دیوارهی شبکه  09/2ميلیمتر ،و ضخامت آن مساوی
ضخامت یك کاغـذ نوشـتنی معمـولی بود .شانها واحد
شاختمانی آشيانه زنبورها بودند .همچنين آفای کونينيگ این
گزارش را به ثبت رساند (.)Koning, et al., 1994
حجرهها انواع گوناگون داشتند .حجرههای کارگران  6ضلعی،
دارای قطری حدود  5/5ميلیمتر و برای تخمگذاری ملکه به
کار میآمد که سپس این تخمها تبدیل به زنبور کارگر یا
مخزن عسل یا گرده میشدند .حجرههای زنبورهای نر حدود
 0ميلیمتر قطر و هر دو حجره ماده و نر چندین بار استفاده
میشد .حجره یا سلول زنبور ملکه شکل مکعبی داشت و
خيلی بزرگتر از سلول کارگر بود و فقط یك بار برای پرورش
زنبور ملکه استفاده میشد .البته فقط یك حجره نبود ،بلکه
 8تا  93حجره ملکه وجود داشت ،برای اینکه اطمينان
خاطر از داشتن زنبور ملکه باشد .یکی دوتا ازاین سلولها در
وسط قاب قرار داشتند و معموالً سلولهایی که در وسط قاب
بودند به رنگ روشن و زرد ليمویی بود .سلولهای وسط قاب
خيلی کشيده و بلند ودر حدود  4سانتیمتر بودند .قطر
انتهای این سلولها تا 9/5سانتیمتر هم میرسيد .بقيه

سلولهایی که در قسمت پایين قاب بودند .رنگ کدر داشتند.
سطح سلولها به خاطر بزرگ بودن از آجهای بزرگی
برخوردار بودند ،این ملکهها از نوع بسيار خوب بودند .وقتی
ملکه کشته میشد ،حدود 4ساعت بعد زنبورها متوجه نبودن
ملکه میشدند وبه نظر میرسيد که 92ساعت بعد اقدام به
ساخت سلول میکردند .سلولهای زیادی ساخته میشد .در
همه جای کندو پراکنده میشدند .عمدتاً به رنگ قهوهای
خيلی پررنگ بودند .شروع ساخت سلول سازی تا  6روز بعد
ادامه مییافت .اندازههای کوچکی داشتند ،در همه جای قاب
ساخته میشدند و کيفيت نسبتاً خوبی داشتند .در کل،
سلول ملکه یا شاخون از سلول زنبور نر یا کارگر بزرگتر و به
شکل بادام زمينی و زنگولهای بود .این موضوع با یافتههای
وود همخوانی دارد(.)Wood, et al. 1999
در ریخت شناسی درپوش حجره ،مومی بسيار نازک ،روزنهدار
که هوا از آن عبور میکرد ،روی حجره)سلول نوزادان( با سن
 93روزه یا حجرههای عسلدار که توسط زنبور کارگر
گذاشته میشد ،قابل مشاهده بود .عسل انباشته شده در
سلولها سالم میماند .البته عسل پس از انجام مراحل
مختلف به رطوبت پایينتر از  % 90رسيده و سرپوش گذاری
میشود .رنگ شانها به زمان طی شده بستگی داشت ،یعنی
از زمان ساخت شانها توسط زنبور کارگر و فراوانی بره موم
منطقهای که کندوها در آن قرار داشتند .هر چه شانها رنگ
تيره داشتند ،کهنهتر بودند .در هنگام بيرون آوردن شانهای
سياه محتوی عسل ،شکستگی خيلی کمتری نسبت به شان-
های نو و سفيد داشتند که در حقيقت میتوان گفت این تنها
مزیت این گونه شانها بودند که با دست آوردهای رتنرت
.)Ruttnert,
F.,
دارد(1988
همخوانی

نتيجهگيری
زنبورهای عسل دارای بدن و پاهای مودار ،هموار و صافی بودند .شکم (بطن) و قفسه سينه آنها نسبتاً گرد بود دارای صفات کلی رده
بندپایان و کالس حشرات بودند .صفاتی که گروه پردهداران را از حشرات تميز میدشتند .ریختشناسی مهمترین اندامهای خارجی
که در ناحيه سر ،سينه و بطنی یافت شدند .تشریح خالصه از اندامهای زنبوران عسل و ارائه صفات ریختشناسی خارجی بين هر سه
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 توده زنبور عسل موجود در ایران همان.زنبور کندو و همچنين تمایز بين حجرههای هر سه زنبور در شان و قابها صورت گرفت
 اگر از اثرات مفيد و ارزشمند زنبور عسل در امر گرده افشانی استفاده الزم و مناسب نشود در واقع سایر. بود1زنبور عسل نژاد ایرانی
 باغداران و مزرعه داران با دادن مبالغی کرایه به, در کشورهای پيشرفته.اثرات مفيد این موجود با ارزش نيز به هدر رفته است
 از آنها تقاضا می کنند که در هنگام شکوفه دادن گل ها کندوهایشان را به باغ یا مزرعه آنها ببرند و یا حتی خودشان,زنبورداران
 سود سرشاری عاید آنان,مبادرت به پرورش تعدادی کلنی زنبور عسل کنند و به این ترتيب با عمل گرده افشانی توسط زنبور عسل
 زنبور عسل عالوه بر. بنابراین وجود زنبور عسل برای گرده افشانی کافی و به منظور بازدهی اقتصادی مناسب کامال ضروری بود.شود
. در کاهش مصرف سموم شيميایی که برای دفع آفات بکار میروند نيز تاثير به سزایی دارد,عمل گرده افشانی
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 کمال تشکر را، مهندس سميعی نژاد و مهندس اکبری که همکاری کردند،از گروهی از همکاران و زنبورداران همچون آقای یعقوبی
.دارم
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