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توزیع جغرافیایی و فصلی واروآ دسترکتور در 
زنبور عسل )آپیس ملیفرا( در استان آذربایجان 
شرقی : دوره یک ساله 1392-1393

bb

چکید ه 
  آلودگی زنبور عســل  به بندپایان انگل خارجی می تواند با تاثیر بر این حشره مفید موجب کاهش جمعیت آن در زنبورستان های 
ایران گردد.  این مطالعه برای تعیین فراوانی، تنوع گونه ای، توزیع فصلی و جغرافیایی بندپایان انگل زنبور عســل در زنبورســتان 
های استان آذربایجان شــرقی در طی یک سال )1393-1392( انجام گردید. از 960 کندو ثابت در 146 زنبورستان در شمال، مرکز 
و جنوب آذربایجان شــرقی به روش تصادفی خوشه ای نمونه برداری گردید. برای جدا سازي جرب واروآ، از زنبور بالغ و نوزاد داخل 
حجره های هر کندو نمونه برداری شد. تراشه هاي زنبورهای بالغ نیز از نظر آلودگي به جرب آکاراپیس وودي بررسي گردیدند. از هر 
کندو 100 عدد زنبور کارگر و بالغ برای جدا کردن مگس بروال سوئکا بررسی شدند. شیوع کلی واروآ دسترکتور 55/1% بود. بیشترین 
فراوانی آلودگي زنبوران بالغ به واروآ دســترکتور در فصل پائیــز )54/5%( و کمترین فراوانی آلودگي در فصل بهار )25/8%( بود. 
بیشترین و کمترین فراوانی آلودگي نوزاد زنبور به ترتیب در فصل بهار )37%( و زمستان )0%( بود. مطالعه توزیع جغرافیایی آلودگي 
به ترتیب بیانگر حضور بیشترین و کمترین آلودگی به جرب واروآ دسترکتور در زنبور بالغ )41/2%( از شمال )31/5%( و زنبور نوزاد 
)25/6%( از جنوب )15%( استان آذربایجان شرقی بود. آلودگی جرب آکاراپیس وودي و مگس بروال سوئکا در زنبورستان هاي تحت 
مطالعه مشــاهده نشد. نتایج این تحقیق بیانگر حضور فعال آلودگي جرب واروآ دسترکتور در اغلب کندوهاي زنبورستان هاي تابعه 

شهرستان هاي مختلف استان آذربایجان شرقي بود که از نظر اقتصادي حائز اهمیت است.  

کلمات کلیدی: واروآ دسترکتور، زنبورعسل، آذربایجان شرقي، ایران
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Honey bee ectoparasites infestations may affect the insect and causes the population reduction, particularly, in Iranian 
apiculture system. The present study was aimed to determine frequency, seasonal and geographical distribution of ectopara-
sites in apiaries of East Azarbaijan Province, Iran, over one year )2013-2014). A total of 960 beehives of 146 apiaries from 
44 villages of 12 municipalities in north, center and south parts of the region were sampled using random cluster sampling 
method. The honey bees and larvae in each cell of beehive were investigated for Varroa infestation. Tracheal infection of 
honey bees with Acarapis woodi was also examined. A total number of 100 honeybees from each hive were investigated for 
Braulea coeca infestation. The overall prevalence of Varroa destructor was 55.1%. Of those, 340 honey bees )35.4%) and 
190 bee larvae )19.7%) were infested with Varroa destructor. The highest infestation and lowest was found in honey bees 
and bee larvae in autumn )54.5%) and spring )37%), respectively. There was no significant difference between frequency 
of infestation and seasons. While larval infestation was significantly higher in summer. The highest infestation of honey 
bees )41.2%) and bee larvae )25.6%) was respectively found in north )31.5%) and south )15%) parts of the region. Honey 
bee infestation with Acarapis woodi and Braulea coeca was not detected in the examined apiaries. From the results of this 
work, it was concluded that Varroa destructor mite is a prevalent ectoparasite in apiaries of East Azarbaijan Province which 
may have economic importance. 
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مقدمه
 زنبــور عســل در بقاء و تداوم رشــد و نمو بســیاري از گیاهان نقش 
مهمی در گرده افشــاني دارد. بــه عالوه، تنوع فرآورده هــا، ارزش غذایي، 
درماني و صنعتي و نیز باال بودن ســودآوري پرورش زنبور عسل اهمیت آن 
را برجســته تر می نماید )4(. زنبور عســل علي رغم مقاومت نسبي در برابر 
بیماري ها و آفات گاهي مورد تهاجــم عوامل بیماري زا قرار می گیرد )17(. 
از آفات زنبور عســل در شاخه بندپایان، جرب هاي گونه های واروآ، ائوواروآ، 
آکاراپیس و تروپیالپس می باشــند. البته گونه های ائووارو کاماًل شناســایی 
نشده اند و تروپیالپس نیز تاکنون از ایران گزارش نشده است. ولی گونه هاي 
واروآ )واروئیده( و آکاراپیس وودی از انگل هاي شــایع در زنبور عســل در 
ایران مي باشــند )20، 21(. گونه هاي جنس واروآ شــامل واروآ آندروودی، 
واروآ جاکوبسونی، واروآ ریندری و واروآ دسترکتور می شوند )31، 13(. واروآ 
دســترکتور انتشار جهاني دارد و زنبور عسل شرقی )آپیس سرنا( در مناطق 
شمالی آســیا بخوبی با آن سازش پیدا کرده است )23(. این جرب در دهه 
1980 به امریكای شمالی معرفی گردید و موجب افزایش هزینه های تولید 
عســل در این مناطق شد )24(. این جرب موقعی که در اواخر قرن بیستم 
به زنبور عســل غربی )آپیس ملیفرا( انتقال یافت با گونه واروآ جاکوبسونی 
آلوده کننده آپیس ســرنا اشتباه شــد )1(. به جهت شباهت ریخت شناسی 
واروآ دســترکتور  با واروآ جاکوبســونی و به دلیل این که در طي سه سال 

اول آلودگــي کنــدو، تغییري در میــزان محصول کندو دیده نمي شــود و 
عالیم کلنیكي نیز به چشــم نمي خورد؛ هیچ نوع اقدامي علیه جرب صورت 
نمي گیرد. ولي در ســال چهارم آلودگي، جمعیت جرب در کندو به حداکثر 
میزان خود رســیده و حتي چند جرب ماده با هم وارد یک ســلول شده و 
به نوزاد زنبورها به شــدت آسیب مي رســانند. درنتیجه خسارات ناگهاني و 
سنگیني در زنبورستان مشاهده مي گردد. اما در صورت ورود تعداد کمتري 
جرب به هر حجره موجب خروج یک زنبور کوچک با شكمی کوتاه می شود. 
در مواردي بدلیل گذشــت چند ســال از آلودگي با درجات باالتر، زنبورها 
با پاها و بال هاي تغییر شــكل یافته و ناقص متولد مي شــوند که در نهایت 

می تواند منجر به مرگ آن ها در حجره ها شود )32، 26(. 
در ایــران، علي رغم مبارزه گســترده بر علیه جرب واروآ دســترکتور  
همچنان یكي از مهم ترین معضالت زنبورداري در کشــور مي باشــد. جرب 
واروآ دسترکتور هم بر روي زنبور بالغ و هم بر روي زنبور نوزاد، به خصوص 
در داخل حجره هاي سربســته به ســر مي برد. تمامی ترکیبات دارویی که 
تاکنون استفاده شده است فقط توانسته اند تا حدودی شدت و سرعت شیوع 
آلودگــي را به طور موقت کاهــش دهند )4(. جرب واروآ بــه دلیل اینكه 
از همولنــف مرحله نــوزادی زنبورها تغذیه مي نمایــد موجب کاهش وزن، 
تغییر شــكل و یا از بین رفتن اندام ها و گاهي اوقات مرگ نوزادان مي شود 

 .)29،25،15(
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اســتان آذربایجان شــرقی با مســاحت 45491 کیلومتر مربع )%2/8 
مســاحت کل کشور( از شمال با کشورهاي جمهوري آذربایجان، ارمنستان، 
از غــرب و جنــوب غربي با اســتان آذربایجان غربي و از جنوب با اســتان 
زنجان و از طرف شــرق با استان اردبیل همجوار مي باشد )31(. آب و هواي 
این اســتان سرد و کوهســتاني بوده با متوسط بارندگی سالیانه600- 250 
میلي که عالوه بر پوشش گیاهي متنوعي که در فضاهاي جلگه اي و دره اي 
و کوهســتاني اســتان قرار دارند، دارای جنــگل )188000 هكتار(، مرتع 
)2473440 هكتار( و زمین زراعی )1221377 هكتار( مي باشــد. بر اساس 
گزارش سازمان جهاد کشاورزي اســتان آذربایجان شرقی در سال 1392، 
11994 زنبورســتان با 1031610 کنــدو و میانگین تولید 14/9 کیلوگرم 
عســل از هر کندو مدرن و 5/4 کیلوگرم عســل از هر کندو بومي در سطح 
اســتان وجود دارد. زنبورداري در استان آذربایجان شرقی شامل هر دو نوع 

جایگاه ثابت و مهاجرتي مي گردد. به طوری که زنبورداران از اواســط فصل 
پائیز کندوهاي خود را به اســتان هاي مجاور و نیز شــمال و جنوب کشور 
کوچ مي دهند و در اواســط اردیبشــت ماه به استان باز می گردانند. مطالعه 
فراوانی آلودگی و توزیع جغرافیایی انگل های خارجی زنبور عسل در فصول 
مختلف ســال، در ارایه زمان مناسب برای مقابله با آلودگی های احتمالی و 
اجتناب از هزینه هــای درمانی اضافی می تواند مفید باشــد. به این منظور 
تحقیق حاضر جهت تعیین وضعیت شــیوع، تنــوع گونه ای، توزیع فصلی و 
جغرافیایی بندپایان انگل زنبور عســل در زنبورستان های استان آذربایجان 

شرقی انجام شد. 
مواد و روش  کار

محل مطالعه و روش نمونه برداری
قبــل از اقــدام به نمونه بــرداری، پرسشــنامه ای در خصوص جمعیت 

شکل 1- توزیع جغرافیایی و فصلی فراوانی آلودگی زنبور عسل به انگل واروآ در کندوهای 
زنبورستان های  استان آذربایجان شرقی.



40
در

پژوهشوسازندگی

زنبورداری، تعداد کندو، سیســتم پرورشي زنبورستان، وضعیت ملكه، روش 
تغذیه در زنبــورداري )نوع، غلظت و دفعات مصرف غذا(، ســابقه بیماري، 
آلودگی انگلی قبلی، درمان، خســارات اقتصادي و میزان تولید عسل تهیه 
شد. سپس نمونه برداري به روش تصادفی خوشه ای از زنبورستان های چهار 
شهرســتان واقع در سه منطقه جغرافیایی استان آذربایجان شرقي )شمالي، 
جنوبي، مرکزي( در فصول تابســتان، پائیز و زمســتان سال 1392 و بهار 
ســال 1393 انجام گردید )شكل1(. به این ترتیب از 24099 کندو ثابت و 
غیرمهاجر در 146 زنبورســتان واقع در 44 روســتا از 12 شهرستان، 960 
کندو بررسي گردید به طوری که در هر فصل از هر شهرستان 20 کندو و از 
هر کندو 500 زنبور بالغ و 100 زنبور نوزاد از نظر آلودگي به بندپایان انگل 

خارجی مورد بررسي قرار گرفتند.

روش جداسازي بندپایان انگل
جرب واروآ

برای جداســازي جرب واروآ یكي از قاب هاي کنــدو را که ملكه روي 
آن نبود برداشــته و بــا قراردادن ظرف درپوش دار روي شــان و چرخاندن 
آن اقدام به تهیه نمونه زنبور بالغ گردید. براي جمع آوري و بازرســي نوزاد 
در ســلول های هر کندو، یک شــان الروي )cm2 5×5( را جدا کرده و در 
آزمایشگاه نوزاد ها به آرامي توسط پنس بیرون آورده شدند تا از نظر آلودگی 
به جرب واروآ با استفاده از لوپ بررسي شوند. جرب های واروآ جدا شده در 
لوله آزمایش حاوي الكل 70 درجه و گلیســرین 5% نگهداری شدند. برای 
اطمینــان از جمع آوری جرب واروآ، زنبورهای تحت مطالعه در آزمایشــگاه 
توســط کلروفورم بیهوش گردیدند و در آب حاوی مایع ظرفشوئي انداخته 
شــدند. پس از چندین بار تكان دادن، جرب ها پس از یک ساعت در پتري 
دیش و به کمک لوپ جدا شــدند )14(. با توجه به این که تفریق دو گونه 
واروآ دســترکتور  و واروآ جاکوبسونی بر اســاس مطالعات مولكولی ممكن 
اســت، بر اساس مطالعات انجام شــده در ایران، گونه ی جرب واروآ تعیین 

گردید )20، 13(.

جرب آکاراپیس وودي
زنبور را با اســتفاده از ســنجاق ته گرد به صورت ردیفي ثابت نموده و 
سپس سر و زوج اول پاها از سینه زنبور تحت مطالعه جدا گردید. تراشه هاي 
زنبورها با اســتفاده از لوپ از نظر آلودگي به جرب آکاراپیس وودي بررسي 
گردید. با اســتفاده از تیغ اسكالپل برش موربي در جلوي زوج پاهاي وسط 
زنبور مشــكوك به آلودگی ایجاد شــد و دیســک هاي تهیه شده از آن در 
 37 °C محلول هیدرواکســید پتاسیم 5% به مدت 24 ســاعت در حرارت
انكوبه گردیدند. ســپس دیســک ها را به آرامي در پتري دیش ریخته و با 
استفاده از لوپ از تراشه هاي لكه دار الم حاوی اسید الکتیک تهیه شد تا از 

نظر میكروسكوپي مورد بررسي قرار گیرند )3، 7(.

مگس بروال سوئکا
در کف هر کندو یک چهار چوب تخته اي )بلندی cm 3( با رویه توري 
فلزي )هر چشمه mm2 3( نصب گردید. روي تخته کف کندو کاغذ مقوائي 
قرار داده شــد و کندو بــه همراه چهار چوب آن بــر روي تخته کف کندو 
گذاشته شد. عالوه بر بررســی دقیق ملكه، از هر کندو 100 عدد زنبور نیز 

جــدا گردیدند و به مدت 3 دقیقه در ظرف شیشــه اي حاوی آب جوش به 
خوبي تكان داده و از توري فلزي و صافي )هر چشمه mm2 0/5( عبور داده 

شدند )28(.

ارزیابی آماری
از آزمــون مربع کای )χ2( بــرای ارزیابی آماری ارتبــاط بین فراوانی 
آلودگــی با توزیع فصلــی و جغرافیایی آلودگی در زنبورســتان های تحت 
مطالعه با استفاده از نرم افزار SPSS  ورژن 21 استفاده شد. سطح معنی داری 

P≥ 0 /05 در نظر گرفته شد.

نتایج
در این تحقیق آلودگی انگل خارجی فقط از نوع جرب واروآ دسترکتور 
بود که از زنبورســتان های تمامی شهرســتان های تحت مطالعه واقع در 
نواحی سه گانه اســتان آذربایجان شرقی ثبت شــد. فراوانی کلی آلودگی 
55/1% )زنبور بالغ 35/4% و نوزاد 19/7%( بود )جدول1(. بیشترین فراوانی 
آلودگی به جرب واروآ دســترکتور در زنبور بالغ و در زنبور نوزاد، به ترتیب، 
41/2% و 25/6% و از شهرســتان هاي منطقه شــمالي )31/5%( اســتان 
آذربایجان شــرقی بود )جدول1(. در حالی که کمترین درصد آلودگي زنبور 
بالــغ و زنبور نوزاد به جرب واروا دســترکتور به ترتیب 31/5% و 15/6% از 
شهرســتان هاي واقع در منطقه جنوبي )15%( استان بود )جدول1(. توزیع 
جغرافیایي آلودگي جرب واروا دســترکتور در زنبور بالغ و نوزاد در مناطق 

.)p < 0/05( مختلف استان اختالف معني داري نداشت
   از نظر آلودگی، زنبورها به جرب واروآ دسترکتور در فصل های مختلف 
در دوره مطالعه آلوده بودند. بیشــترین فراوانی آلودگي زنبور بالغ به جرب 
واروآ در فصل پائیز )54/5%( و زنبور نوزاد در فصل بهار )37%( بود. اختالف 
توزیــع فراوانی آلودگي در فصل تابســتان در زنبور نوزاد نســبت به فصل 
پائیز معني دار بود )p = 0/001(. توزیع آلودگي جرب واروآ دســترکتور در 
 .)p < 0/05( زنبورهاي بالغ در طي چهار فصل اختالف معني داري نداشــت
در طول دوره مطالعه آلودگی زنبورستان های تحت مطالعه با بندپایان انگلی 
آکاراپیس وودي و بروال سوئکا در مناطق سه گانه استان آذربایجان شرقی 
مشاهده نگردید. در تجزیه تحلیل داده های پرسشنامه ای از زنبورستان های 
تحت مطالعه مشخص شد که گرچه زنبورداران در مبارزه با آلودگی کلنی ها 
به واروآ دســترکتور از ترکیبات مختلفی نظیر آپیستان و فولبكس استفاده 
می کردند و در مواردی هم شــدت آلودگی به طور موقت کم می شــد ولی 

آلودگی به جرب در کلنی ها برطرف نمی گردید.

بحث
میلیون ها ســال اســت که زنبور عســل و بندپایان بر روي کره زمین 
زندگي مي کنند و اغلب 150 جرب شناسایی شده در ارتباط با زنبورها نیز 
بی ضرر بوده و در اکثر کلنی های زنبورعســل حضور دارند )18، 1(. پرورش 
زنبورعســل در ایران به ویژه در استان آذربایجان شرقي با توجه به شرایط 
اقلیمي و غني بودن مراتع آن از انواع گل و گیاه حائز اهمیت است. در این 
تحقیق فراواني آلودگی زنبورستان های استان آذربایجان شرقی به بندپایان 
انگل زنبورعسل مورد مطالعه قرار گرفت. یافته ها تنها نشانگر حضور آلودگی 
با جرب واروآ دسترکتور بود. شیوع کلی آلودگی با این جرب از 528 کندوی 
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جدول 1- توزیع جغرافیایی و فصلی فراوانی آلودگی زنبور عسل به انگل واروآ در کندوهای زنبورستان های  استان آذربایجان شرقی.

منطقه فراوانی آلودگی )%(
نمونه برداری

فراوانی آلودگی )%(

نوزاد زنبورزنبور بالغتعداد کندونوزاد زنبورزنبور بالغتعداد کندوفصلسال

32041/225/6منطقه شمالي37 24025/8بهار 1393

1392

32033/418/1منطقه مرکزي24032/933/3تابستان 

24054/56/6پائیز 
32031/515/6منطقه جنوبي

24028/30زمستان 

96035/419/796035/419/7جمع کل

)55/1%( زنبورستان های شهرســتان های واقع در نواحی سه گانه شمالی، 
جنوبی و مرکزی اســتان آذربایجان شــرقی ثبت شــد ولی اختالف آماری 
معناداري نداشــت. Jamshidi و همكاران )14( فراوانی آلودگی کلنی های 
زنبورعســل اســتان آذربایجان شرقی به واروا دســترکتور را 44% گزارش 
نمودند که در مقایســه با یافته های این تحقیق بیانگر رشــد میزان شیوع 
آلودگی جرب واروآ در زنبورســتان های اســتان بود. آلودگی جرب واروآ از 
زنبورســتان های سایر مناطق کشور از جمله اســتان ایالم )%46/6( )18(، 
شهرستان کرج )36/8%( )27(، شهرستان اسفراین )31/5%( )22( و استان 
فارس )39/2%( )19( نیز گزارش گردیده اســت. از علل اختالف در میزان 
فراوانی آلودگی در نقاط مختلف کشور می توان به رفتارهای تیمارگری زنبور 
عســل، کوچ زنبورستان ها، نامشــخص بودن ژنوتیپ کلنی ها و خصوصیات 

ژنتیكی زنبورها اشاره نمود )19(.      
   مطالعه توزیع جغرافیایی فراوانی آلودگی بندپایان انگل زنبورعســل 
در زنبورســتان های استان آذربایجان شــرقی نشان داد که آلودگی کندوها 
در طول مدت مطالعه با بیشــترین فراوانی آلودگی از شهرستان هاي مناطق 
شــمالي و کمترین فراوانی آلودگی از شهرســتان های جنوبي استان مطرح 
بوده اســت. آب و هوای معتدل و موقعیت جغرافیایی کوهســتانی مناطق 
شمالی استان با دره های سرسبز و ییالق های پر گل و گیاه نسبت به مناطق 
جنوبی اســتان نیز می تواند از دیگر عوامل موثر در این ارتباط باشند )31(.  
نتایج یافته های پرسشنامه ای از زنبورستان های تحت مطالعه نیز نشان داد 
کــه گرچه تمامی زنبورداران از داروهای مختلفی برای از بین بردن آلودگی 
واروآ دســترکتور  استفاده می کردند ولی آلودگی همچنان در کلنی ها باقی 
بود. احتماال به دلیل اصولی نبودن روش استفاده از دارو و میزان مصرف آن، 
رخداد مقاومت دارویی محتمل بوده ولی تاکنون گزارشــی از آن در استان 
آذربایجان شرقی نشده است. البته هم مرزی با کشور ارمنستان، نبود قوانین 
قرنطینه ای مدون و نیز تجمــع زنبوردارای های مهاجر در فصل گل و گیاه 
در دو طــرف رودخانه ارس؛ می توانند از دیگر عوامل تداوم آلودگی کندوها 
در منطقه باشــند. درنتیجه با مهاجرت زنبورداران این استان به نقاط دیگر 

 Grobove .جرب ها بــه همراه زنبوران به منطقه جدید وارد خواهند شــد
)11( نیز نشان داد که مهاجرت زنبورهای آلوده با احتساب بعد مسافت در 
عــرض حداکثر 3 ماه قادر به آلوده کردن تمامی کندوهای منطقه ی جدید 
بودند. بنابراین گســترش آلودگی در یک زنبورســتان بر اثر وجود کندوی 

آلوده خیلی سریع می تواند باشد.
   در مطالعــه حاضــر، توزیع فصلــی فراوانی آلودگی زنبورعســل به 
واروآ دسترکتور در زنبورستان های اســتان آذربایجان شرقی بیانگر حضور 
آلودگی در زنبورســتان های شهرســتان های تحت مطالعــه در چهار فصل 
بــود. به طوری که بیشــترین شــیوع آلودگي واروآ دســترکتور  در زنبور 
بالــغ در فصل پائیــز )54/5%( و در مراحل نــوزادی در فصل بهار )%37( 
بــود، ولی اختالف معني داري نداشــت. در حالی کــه توزیع فصلی فراوانی 
آلودگي در فصل تابســتان )33/3%( در مرحله نوزادی زنبور نسبت به فصل 
پائیز )6/6%( اختالف معني دار داشــت. ایــن یافته با گزارش Mosadegh و 
Komeili-Birjandi )20( که فراوانی واروآ در فصل بهار کم بوده و با افزایش 
جمعیت و تولیدمثل کندو به تدریج بر جمعیت انگل افزوده شده و در پاییز 
به حداکثر می رسد، مطابقت داشــت. در فصل تابستان واروآ دسترکتور در 
حجرات نوزادها و یا بر روي بدن زنبورهای جوان و پرســتار بسر برده و در 
پائیز بر روي بدن زنبورهای مسن تر یافت می شوند. لذا در مناطق سردسیر 
اســتان آذربایجان شــرقی که در طول زمســتان تخم گذاري ملكه قطع و 
پــرورش نوزاد در کندو وجود ندارد جرب ها تخم گذاري نكرده و از همولنف 
زنبورهای بالغ تغذیه مي نمایند. Fries و همكاران )8( نیز گزارش کردند که 
جمعیت جرب ها در آب و هوای سرد 100 برابر کمتر از تابستان می شود. به 
عبارت دیگر تعداد زیادی از جرب ها به همراه زنبورهای بالغ می میرند )10( 
و 50% از تولید عسل کاســته می شود )2(. Mahmudi و همكاران )18( با 
بررســی انگل های زنبورعسل در منطقه ایالم و نقش احتمالی آن ها در بروز 
پدیــده ریزش زنبورها آلودگي به واروآ دســترکتور را بجز در زمســتان در 
فصول بهار )16/6%(، تابســتان )30 %( و پائیز )26/6 %( گزارش کردند. در 
مطالعه Guzm´an-Novoa و همكاران )12( نیز بیشــترین فراوانی آلودگی 
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کندوها در اونتاریو کانادا به جرب واروآ دســترکتور در فصل پاییز )%75/7( 
بود کــه موجب کاهش جمعیت کلونی های آلوده از بهار تا اوایل تابســتان 
ســال بعد گردید. به طــوری که آلودگی با این جــرب عامل اصلی کاهش 
جمعیت زنبورعســل های زمســتان گذرانده در آب و هوای نیمكره شمالی 

معرفی گردید.  
   آلودگی زنبورعســل با جرب آکاراپیس وودي از زنبورستان های ایران 
گزارش شــده اســت )21(، ولی در مطالعه حاضر آلودگی زنبورعســل به  
آکاراپیس وودي در زنبورستان های اســتان آذربایجان شرقی نظیر مطالعه

Ghasemi و Tirgari )10( و Mahmudi و همكاران )18( مشــاهده و ثبت 
نگردید. از علل آن می توان به عدم توانایی این جرب انگل در تطابق با شرایط 
آب و هوائي اســتان، مصرف متداول داروهاي ضد جرب واروا و نیز شــیوع 
آنها عمدتاً در مناطق گرم و مرطوب اشــاره کرد )7، 18، 26، 30(. تاکنون 
گزارشــی از آلودگی زنبور عسل به مگس بروال ســوئكا در زنبورستان های 

ایران نشده است. 
   یافته های این تحقیق بیانگر حضور فعال واروآ دسترکتور در کندوهاي 
زنبورستان هاي استان آذربایجان شرقي بود که از نظر اقتصادي حائز اهمیت 
بوده و بایســتی اقدامات کنترلي و ارتقاء مدیریت بهداشــتي نظیر درمان و 
پیشــگیری از آلودگی با واروآ دســترکتور در اوایل مهرماه )بعد از برداشت 
عسل و افت تخم ریزي کندو( و اوایل فروردین ماه )قبل از شروع تخم ریزي 
ملكــه( و اعمال دقیق دســتورالعمل قرنطینه در خصــوص تردد کندوها و 

واردات زنبور از خارج از کشور مد نظر قرار گیرند.
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