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oluşumunu ise Acm+A-cyp; 12.5+2.5, 15+5, 
17.5+7.5 µg/ml konsantrasyonlarında istatistiksel 
olarak önemli derecede arttırdığı saptanmıştır. KKD 
ve KA’deki artışın her iki muamele süresinde, MN 
oluşumunun ise sadece 48 saatlik muamele 
süresinde doza bağlı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, 
acetamiprid ve alpha-cypermethrin karışımı ile 24 
ve 48 saat muamele edilen insan periferal 
lenfositlerinde bütün konsantrasyonlarda 
proliferasyon indeksi (PI), mitotik indeks (MI) ve 
nükleus bölünme indeksi (NBI) istatistiksel olarak 
önemli derecede azalmıştır. PI ve MI’deki azalma 
her iki muamele süresinde, NBI’deki azalma ise 
sadece 48 saatlik muamele süresinde doza bağlı 
olarak bulunmuştur.  
 Buna göre acetamiprid ve alpha-
cypermethrin pestisidlerinin karışım halinde 
kullanıldığında özellikle tarım işçileri için 
genotoksik etkiye sahip olabileceği sonucuna 
varılmıştır. 
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 Hedef canlılar üzerinde yaklaşık 20 yıl 
süresince kullanılmış insektisitlerden biri olan 
malathionun bu canlılarda direnç geliştirdiği 
bilinmektedir. Bu çalışmada, direnç oluşumuna 
katkıda bulunan kromozomların belirlenmesi 
amacıyla Drosophila melanogaster’in malathiona 
dirençli olduğu belirlenen Hatay-Merkez ve duyarlı 
bulunan Antalya-Serik doğal populasyonları 
kullanılmıştır. Direnç oluşumunda otozomal 
kromozomların etkisini belirlemek amacıyla, 
dirençli Hatay populasyonu dominant 
Cy//Pm;Ser//Sb ve resesif bw//bw;st//st mutant 
stokları ile çaprazlandı. Bu çaprazlardan elde edilen 
F2 bireylerine direnç testi uygulandı. Eşey 
kromozomlarının etkisini belirlemek amacıyla, 
Hatay ve Serik populasyonları ve bu çaprazın 
resiprokalleri çaprazlandı. Elde edilen F1 
bireylerine direnç testleri uygulandı.  
 Sonuç olarak, direnci sağlayan genlerin 
dominant olmadığı, ikinci kromozomun etkisinin 
üçüncü kromozomdan daha fazla olduğu ve eşey 

kromozomlarının katkısının anlamlı olmadığı 
söylenebilir. 
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 Apis florea, küçük balarısı, uzak doğudan 
Irak sınırına kadar yayılış gösterdiği bilinmektedir. 
İran’da 7 eyalette  bu arı türünün dağılımına dair 
gözlemler yapılmıştır. Çok geniş alana yayılan Apis 
florea, tozlaşmada son derece önemli görevler 
almasına rağmen üzerinde yeterince bilimsel 
çalışmalar yapılmamıştır.    
 Bu çalışmada 2003-2006 yılları arasında 
İran’in en kuzey eyaletinden (İlam) en güney 
(Bander Abbas) eyaletine kadar olan coğrafyadan 
toplanan küçük balarısı populasyonları üzerindeki 
geometrik morfometrik araştırmalar 
gerçekleştirilmiştir. Şu ana kadar 4 eyalete bağlı 13 
lokasyondan toplam olarak 115 koloniden 1500’e 
yakın örnek toplanmıştır. Bu örnekler üzerinde arka 
ve ön kanattan toplam 26 koordinat noktası 
belirlenmiş ve TpsDig2 programı ile koordinat 
verileri elde edilmiştir. Veriler daha sonra 
Morpheus, NTSYS ve SPSS programları 
kullanılarak tek ve çok yönlü istatistiksel analizlerle 
test edilmiştir.   
 Elde edilen ilk bulgular bu dört eyalete ait 
populasyonun kullanılan geometrik morphometrik 
karakterler açısından birbirinden istatistiksel 
anlamda farklılık gösterdiği tespit edilmiştir 
(P<0.001). Ayrışım fonksiyon analizi sonucunda 
oluşan serpilme grafiğinde bazı populasyonlarda 
örtüşmeler tespit edilmiştir. Geometrik 
morfometrinin ilk defa bu çalışma ile Apis florea 
türünde kullanılması gösterilmiştir. 
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