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چکيده
جربهای انگلی زنبور عسل (جنسهای واروآ و آکاراپیس) و انگل اجباری داخل سلولی زنبور عسل (جنس نوزوما) مسئول خسارات
سنگین در کندوهای زنبور عسل ،کلنیها بوده و تهدیدی جدی در صنعت زنبورداری محسوب میشوند .این مطالعه جهت تعیین شیوع
انگلهای زنبور عسل در ده منطقه استان اردبیل انجام گرفت .از  315زنبورستان ( 62700کندو) بطور تصادفی در فصول مختلف از
سال  1393-1396در استان اردبیل منونهبرداری انجام گرفت .شیوع انگلهای یافت شده :نوزوما رسانا ( 92/06درصد) ،آکاراپیس وودی
(4/76درصد) ،واروآجاکوبسونی ( 19/68درصد) و ملوئه واریگاتوس (1/90درصد) بودند .ارتباط بین آلودگی انگلی و سال مطالعه
معنیدار نبوده ولی آلودگی نوزوما رسانا در سالهای مختلف بطور معنیداری بیشرت از انگلهای دیگر بود .بیشرتین شیوع نوزوما رسانا
در بهار مشاهده شد .مطابق یافتهها ،نوزوما رسانا تنها انگل زنبور عسل با پراکندگی جغرافیایی گسرتده بود .به نظر میرسد که آب و
هوا در میزان شیوع انگل موثر میباشد.
كلامت كليدی :نوزوما رسانا ،آکاراپیس وودی ،واروآجاکوبسونی ،ملوئه واریگاتوس ،اردبیل
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The parasitic mites of honey bees (Varroa spp., Acarapis spp.) and obligate intracellular parasite of honey bees
(Nosema spp.) are responsible for heavy losses in honeybee hives, colonies and are major threat to the beekeeping
industry. This study was carried out to determine the prevalence of parasites of honey bees in ten regions of Ardabil
province. A total number of 315 apiaries (62700 hives) were randomly sampled in different seasons from 2014 to
2016 in Ardabil province, Iran. Overall 290 apiaries (92.06 %) were identiﬁed as infested with at least one of the
parasites. The prevalence of parasites found were: Nosema cerana (92.06%), Acarapis woodi (4.76%), Varroa jakobsoni (19.68%) and Meloe variegatus (1.90%). The relationship between parasitic infection and the years was not
significant, but the infection of Nosoma cerana in different years was significantly higher than other parasites. The
highest prevalence rate of the Nosema cerana was observed in the spring. According to the findings, Nosema ceranae
was the only parasite in honeybees with a broad geographical dispersion in Iran. It seems that climate can influence
the prevalence of mentioned parasite.
Key words: Nosema cerana, Acarapis woodi, Varroa jakobsoni, Meloe variegatus, Ardabil

مقدمه
زنبور عسل ( )Apis melliferaاز راسته نازک باالن ()Hymenoprera
بوده که ارزش و ﻧﻘﺶ آن در ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧﯽ و ﺑﺎرور ﺳﺎﺧﻦﺘ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﮐﺸﺎورزی و ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎﻫﺎن زراﻋﯽ و ﺑﺎﻏﯽ و ﻣﺮﺗﻌﯽ و ﻫﻢ
ﭼﻨﻦﻴ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﺮاوان ﻣﺤﺼﻮﻻت آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺴﻞ ،ﻣﻮم ،ﺑﺮه ﻣﻮم،
ژل رویال ،ﮔﺮده و زﻫﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ ،داروﻳﯽ ،آراﻳﺸﯽ و
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﮕﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ( .)21زنبور عسل نیز مانند
سایر موجودات در معرض عوامل بیامریزا از جمله تکیاختهها،
باکرتیها ،بندپایان و عوامل قارچی قرارگرفته و باعث خساراتهای
جربانناپذیری به صنعت پرورش زنبور عسل تحمیل میکنند (.)3
از انگلهای مهم آلوده کننده زنبور عسل میتوان به نوزوما ،جرب
وروآ ،جرب آکاراپیس اشاره کرد .عالوه بر این انواع دوباالن (مگس
بروال) ،بال غشائیان (زنبورهای وحشی زرد و قرمز) ،بال پولکداران(
بیدهای موم خوار و شب پره هندی) و قاب باالن (سوسکهای ملوئیده
و سوسک کوچک کندو) از حرشات مرض کندو و زنبورداری محسوب
میشود ( .)20نوزوموزیس شایعترین بیامری واگیر زنبور عسل بوده
که هر سه نوع زنبور کندو را مبتال میکند و سبب تحلیل تخمدان،

توقف ناگهانی تخمریزی ملکه و تضعیف کلنیها و در نهایت مرگ آنها
میشود ( .)13این بیامری زنبور عسل در متام دنیا گسرتش داشته و در
ایران اپیدمی بوده ( )14و بدلیل انتشار مخفی آن ،بیامری قاتل نامرئی
نامیده میشود .مهمترین گونههای نوزوما ،نوزوما آپیس و نوزوما رسانا
میباشند ( .)8،9،28یکی از انگلهای خارجی تاثیرگذار در زنبور عسل،
جرب واروآ بوده که انتشار جهانی داشته و ساالنه خسارات زیادی را به
صنعت زنبورداری وارد میکند .این جرب باعث آلودگی زنبورهای بالغ،
الروها و شفیرههای موجود در حجرات رسبسته شده و از همولنف آنها
تغذیه میکند ( .)12،29گونههای جنس واروآ شامل واروآ آندروودی،
واروآجاکوبسونی ،واروآ ریندری و واروآ دسرتکتور میباشد( .)5از
عوارض دیگر جرب واروآ ،اﻧﺘﻘﺎل وﻳﺮوس بوده که عامل تغییردهنده بال
محسوب شده و قابل درمان منیباشد ( .)36یکی دیگر از انگلهایی که
در زنبور عسل مشکالتی را ایجاد میکند آکاراپیس وودی بوده که به
سیستم تنفسی هر سه نوع زنبور( ملکه ،کارگر و زنبور نر) حمله کرده و
باعث می شود که زنبوران آلوده از روي دريچه پرواز يا در هنگام پرواز
روي زمني بیافتند يا ممكن است بصورت خوشههاي كوچك جلوي كندو
تجمع کرده و روي زمني خزیده ،از علفها باال رفته ،بالها فلج شده
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و قدرت پرواز ندارند .شكم زنبوران ممكن است متورم باشد يا دچار
اسهال شوند .در اواخر آلودگي ممكن است زنبوران از كندو فراري شوند
( .)15،24،25یکی دیگر از آفتهای زنبورعسل ،سوسکهای تاولزا بوده
که یکی از جنسهای مهم آن جنس ملوئه ( )Meloeمیباشد .الروهای
این حرشه مزاحم در این مرحله از زندگی خود سطح بدن زنبورعسل را
سوراخ کرده تا مواد غذایی مورد نیاز خود را از خون زنبور بدست آورد
که در نتیجه این عمل باعث مرگ زنبور میشود ( .)30،37مطالعات
محدودی راجع به میزان آلودگی انگلی زنبورستانهای ایران انجام شده
است ( .)1،12،14،18،19،23،24،27،32،35با توجه به گسرتش و فراوانی
انگلهای زنبور عسل و نیز وجود فصول پاییز و زمستانهای رسد در
استان اردبیل ،احتامل وقوع بیامریهای نوزوموزیس ،آکاریوزیس،
واروازیس در این منطقه مطرح و مبارزه اصولی و موثر با این بیامریها
حائز اهمیت بوده ،و برای رسیدن به این هدف ،شناخت دقیق و میزان
پراکندگی این پاتوژنها در این مناطق الزم و رضوری به نظر میرسد.
بنابراین مطالعه حارض در راستای بررسی میزان شیوع این انگلها در
زنبورستانهای این استان انجام گرفت.
روش کار
منطقه مورد مطالعه و منونهبرداری
این مطالعه چهار ساله در بین سالهای  1393-1396در ده شهرستان
استان اردبیل انجام گرفت .استان اردبیل با جمعیتی تقریبا  280هزار
نفر و مساحت  17800کیلومرتمربع ،بیش از  360هزار کندو دارد .بر
اساس تقسیمبندی گوسن ،این استان دارای چهار اقلیم مدیرتانهای گرم،
مدیرتانهای معتدل ،کوهستانی رسد و معتدل بوده و اکرث شهرستانهای
این استان دارای زمستانهای بسیار رسد و تابستانهای معتدل میباشد.
در طول چهار سال در فصول مختلف ،منونهبرداری بطور تصادفی از
 62700کندو از  315زنبورستان در شهرستانهای مختلف استان انجام
گرفت (جدول .)1برای تعیین آلودگی انگلی از هرکندو  50زنبور
جمعآوری و در کنار بستههای یخ به آزمایشگاه اداره دامپزشکی
شهرستان اردبیل انتقال داده شد .زنبورهای جمعآوری شده معموال از
زنبورهایی که در حوالی کندو قادر به پرواز نبوده و از ساقه علوفههای
کنار دریچه پرواز باال میرفتند و نیز تعدادی زنبور داخل کندو انتخاب
گردید.
روش جداسازی انگل نوزوما
برای تعیین میزان آلودگی زنبورهای جمعآوری شده به نوزوما ،شکم
آنها را با اسکالپل جدا و در هاون چینی حاوی  20میلیلیرت آب له کرده
و یک قطره از محلول سوسپانسیون حاصل را روی الم گذاشته و با
یک المل پوشانده و در زیر میکروسکوپ نوری با بزرگنامیی 400X
به بررسی اسپورهای نوزوما پرداخته شد ( .)2شدت آلودگی با شامرش
تعداد اسپورها در یک شان میکرسکوپی به صورت کم ،متوسط و شدید
بیان گردید .اسپور به تعداد کمرت از  10عدد در یک شان میکروسکوپی،
شدت آلودگی کم و به تعداد  50-10عدد را شدت آلودگی متوسط و
بیشرت از  50عدد را شدت آلودگی شدید در نظر گرفته شد.
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روش جداسازی جرب واروآجاکوبسو
حدودا"  ۵۰زنبور بالغ را بطور تصادفی از هرکندو انتخاب و در داخل
یک ظرف حاوی آب و مایع ظرفشویی گذاشته و پس از چندین بار تکان
دادن ،جربها از زنبور جدا و در ته ظرف قابل مشاهده بود (.)6
روش جداسازی جرب آکاراپیس وو
برای تعیین میزان آلودگی زنبورستانهای مورد مطالعه به آکاراپیس
وودی 50 ،زنبور را از هر کندو که قادر به پرواز نبوده و در حوالی
کندو در حال خزیدن بود را جمعآوری کرده و بالفاصله به آزمایشگاه
انتقال داده و آنها را به پشت خوابانده و با پنس ،رس و اولین جفت
پاها و شکم را جدا کرده و از بین بالهای جلویی و پاهای میانی یک
مقطع تهیه کرده و به مدت  20دقیقه در محلول پتاس  8درصد قرار
داده تا بافتها هضم شود .سپس یک قطره از آن را روی الم گذاشته
و با اضافه کردن یک قطره گلیسیرین در زیر میکروسکوپ با عدسی
 10xمطالعه شد.
روش جداسازی سوسکهای تاولزا (ملوئه واریگاتوس)
برای شناسایی الروهای مزاحم روی زنبورها ،به تعداد  50زنبور از هر
کندو را به صورت تصادفی انتخاب کرده و در اتانول  %70به آزمایشگاه
منتقل و سپس با قرار دادن در پتاس  %7به مدت  4ساعت شفاف کرده
و در زیر اسرتیومیکروسکوپ با بزرگنامیی  25x ،10xو 40xشکل ظاهری
از جمله چشم ،رس ،شاخکهای سهبندی و تارهای موجود در آخرین
بند شکمی و قالب های پاها مطالعه شد (.)31
ارزیابی آماری
از آزمون مربع کای برای ارزیابی آماری ارتباط بین فراوانی آلودگی
انگلی و زنبورستانهای شهرستانهای مختلف مورد مطالعه و توزیع
فصول با استفاده از نرمافزار  SPSSورژن  21استفاده شد .با رضیب
اطمینان  %95سطح معنیداری  P>0/05در نظر گرفته شد.
نتایج
میزان آلودگی کندوها و زنبورستانهای شهرهای مختلف مطالعه شده
در این تحقیق در جدول  1مشخص شده است .نتایج این مطالعه نشان
داد که از کل  315زنبورستان ( 62700کندو) بررسی شده 290 ،زنبورستان
( 11803کندو) آلوده به انگل بودند .ارتباط بین میزان آلودگی انگلی
و سالهای مطالعه شده معنیدار نبود ولی آلودگی به نوزوما رسانا
در سالهای مختلف بطور معنیداری نسبت به انگلهای دیگر بیشرت
بود ( .)%92/06بیشرتین آلودگی زنبورستانهای بررسی شده به نوزوما
رسانا در فصل بهار مشاهده شد .از  315کندوی بررسی شده  290کندو
( )%92/06آلوده به نوزوما رسانا 15 ،کندو ( )%4/76آلوده به آکاراپیس
وودی (شکل  62 ،)1کندو ( )19/%68آلوده به واروآجاکوبسونی و 6
کندو ( )%1/90آلوده به ملوئه واریگاتوس بودند.
بحث
زنبور عسل بعلت تنوع تولیدات و نقش مهم در گرده افشانی حائز اهمیت

جدول  -1میزان شیوع انگل های زنبور عسل در زنبورستانهای استان اردبیل ،ایران در سالهای 1393-1396
میزان شیوع انگل (تعداد زنبورستان)%،
سال

1393

1394

1395

منطقه نمونه
برداری

ملوئه

واریگاتوس

واروآ جاکوبسونی

آکاراپیس
وودی

تعداد زنبورستان/
نوزوما سرانا

کندوهای آزمایش
شده

تعداد کندوهای
آلوده ()%

گرمی

0

(1 )16/66

0

(6 )100

6/1690

(145 )8/57

بیله سوار

(1)14/28

0

0

(7 )100

7/1316

(199 )15/12

مشکین شهر

0

(1 )14/28

0

(7 )100

7/1208

(237 )19/61

اردبیل

0

(2 )25

(1 )12/50

(7 )87/50

8/1980

(223 )11/26

سرعین

0

(2 )16/66

(1 )8/33

(12 )100

12/2680

(356 )13/28

نمین

0

(1 )16/66

0

(6 )100

6/1119

(212 )18/94

نیر

0

(2 )40

0

(5 )100

5/1109

(220 )19/83

پارس آباد

0

(1 )14/28

0

(7 )100

7/1220

(125 )10/24

خلخال

(1 )16/66

(1 )16/66

0

(6 )100

6/1247

(145 )11/62

کوثر

0

(1 )20

0

(5 )100

5/1300

(162 )12/46

کل

(2 )2/89

(12 )17/39

(2 )2/89

*(68 )98/55

69/13760

(2064 )15

گرمی

0

(2 )40

0

(5 )100

5/1012

(100 )9/88

بیله سوار

0

(1 )20

0

(4 )80

5/1086

(102 )9/39

مشکین شهر

(1 )16/66

(2 )33/33

0

(5 )83/33

6/1120

(127 )11/33

اردبیل

(1 )14/28

0

0

(6 )85/71

7/1853

(130 )7/01

سرعین

0

(2 )20

0

(9 )90

10/1902

(145 )7/62

نمین

0

(1 )20

0

(3 )60

5/1300

(110 )8/46

نیر

0

(1 )20

0

(5 )100

5/1045

(112 )10/71

پارس آباد

0

(3 )50

0

(5 )83/33

6/1232

(119 )9/65

خلخال

0

(1 )20

0

(4 )80

5/1153

(109 )9/45

کوثر

0

(1 )25

0

(3 )75

4/890

(90 )10/11

کل

(2 )3/44

(14 )24/13

0

*(49 )84/48

58/11440

(1144 )10

گرمی

0

0

(1 )16/66

(2 )33/33

6/1010

(80 )7/92

بیله سوار

0

0

(2 )28/57

(5 )71/42

7/1114

(180 )16/15

مشکین شهر

0

0

0

(7 )87/50

8/1200

(160 )13/33

اردبیل

0

(4 )26/66

0

(15 )100

15/2580

(920 )35/65

سرعین

0

(1 )6/25

0

(16 )100

16/2800

(900 )32/14
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بوده ولی در این میان بیامریهای انگلی یکی از تهدیدکنندههای اصلی
در سالمت آنها بوده و ساالنه خسارات جربانناپذیری از لحاظ اقتصادی
به زنبورداران و پرورش دهندگان این حرشه طالیی وارد میکنند (.)27
از انگلهای بیامریزای مهم در زنبور عسل میتوان به نوزوما ،جرب
وروآ ،جرب آکاراپیس و آفتهای دیگری مثل انواع دوباالن (مگس
بروال) ،بال غشائیان (زنبورهای وحشی زرد و قرمز) ،بال پولکداران
(بیدهای مومخوار و شب پره هندی) و قاب باالن (سوسکهای ملوئیده
و سوسک کوچک کندو) اشاره کرد .در مطالعه اخیر میزان آلودگی

کندوهای مورد مطالعه به نوزوما رسانا  92/06درصد بود که در مقایسه
با میزان آلودگی زنبورهای عسل به نوزما آپیس در مناطق مختلف
ایران بیشرت بود .مانند :گیالن  ،)10( %30آذربایجانرشقی%20/94
( ،)14آذربایجانرشقی (میانه) ،)4( %81آذربایجان غربی ،)35( %20
آذربایجانرشقی ،)27( %46خراسان شاملی .)23( %50رزمآرایی و
همکارانش به روش مولکولی میزان آلودگی زنبورستانهای استان
آذربایجانرشقی را به نوزوما رسانا  67/1درصد ( )28گزارش دادند.
علت آلودگی باالی زنبورستانهای منطقه مورد مطالعه احتامال" از اینجا

ادامه جدول -1

میزان شیوع انگل (تعداد زنبورستان)%،
سال

1395

1396

منطقه نمونه

ملوئه

برداری

واریگاتوس

واروآ جاکوبسونی

آکاراپیس
وودی

تعداد زنبورستان/
نوزوما سرانا

کندوهای آزمایش
شده

تعداد کندوهای
آلوده ()%

نمین

0

(1 )20

(3 )60

(5 )100

5/1600

(270 )16/87

نیر

0

(2 )50

0

(4 )100

4/1276

(150 )11/75

پارس آباد

(1 )14/28

(3 )42/85

0

(7 )100

7/1400

(150 )10/71

خلخال

(1 )20

(1 )20

0

(5 )100

5/1200

(190 )15/83

کوثر

0

0

(1 )20

(5 )100

5/1420

(120 )8/45

کل

(2 )2/56

(1 )14/10

(7 )8/97

*(71 )91/02

78/15600

(3120 )20

گرمی

0

(2 )25

(1 )12/50

(8 )100

8/1900

(375 )19/73

بیله سوار

0

(2 )22/22

(2 )22/22

(8 )88/88

9/1650

(320 )19/39

مشکین شهر

0

(3 )30

(1 )10

(9 )90

10/1800

(300 )16/66

اردبیل

0

(2 )13/33

0

(14 )93/33

15/4250

(1200 )28/23

سرعین

0

(3 )18/75

0

(16 )100

16/3200

(1000 )31/25

نمین

0

(2 )20

0

(9 )90

10/2200

(650 )29/54

نیر

0

(3 )30

(1 )10

(10 )100

10/2050

(500 )39.24

پارس آباد

0

0

0

(12 )100

12/1450

(380 )26/20

خلخال

0

(1 )10

0

(8 )80

10/1800

(400 )22/22

کوثر

0

(1 )10

(1 )10

(8 )80

10/1600

(350 )21/87

کل

0

(25 )22/72

(6 )5/45

*(102 )92/72

110/21900

(5475 )25

9
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ناشی میشود که فصل رسما در استان اردبیل طوالنی بوده و زنبورها
مدت طوالنی در داخل کندو مانده و به علت افزایش حجم رکتوم،
زنبورهای آلوده به ناچار در داخل کندو مدفوع کرده و از این طریق
باعث آلودگی سایر زنبورهای کارگر خواهد شد ( .)26همچنین عوامل
دیگری همچون تعداد روزهای ابری و مقدار بارندگی در طول سال،
مدیریت ضعیف کندوها بویژه در زمستان و وجود بیامریهای انگلی
دیگر در میزان فراوانی نوزوموزیس موثر میباشد که این عوامل در
منطقه مورد مطالعه مشهود بود ( .)17،19میزان آلودگی نوزوموزیس
در زنبورستانهای مناطق مختلف در زمستان بطور معنیداری بیشرت
از سایر فصول بوده که این نتایج با مطالعات انجام گرفته شده توسط
توسلی و همکاران ( ،)35لطفی و همکاران ( ،)14رزمآرایی و کریمی
( )27همخوانی داشت .میزان شیوع آکاراپیس وودی در تحقیق اخیر

 4/76درصد بود در حالی که یخچالی و دباغ دیامجی در مطالعه خود
بر روی زنبورستانهای شهرستان اردبیل در سال  1387میزان شیوع
آکاراپیس وودی را  7/5درصد بیان کردند ( .)38مصدق و بحرینی در
زنبورستانهای  21استان مطالعه شده میزان شیوع آکاراپیس وودی را
 13/66درصد بیان کردند ( .)24داودی و همکاران در سال  1387با
مطالعه بر روی زنبورستانهای شهرستان میانه ( )4آلودگی آکاراپیس
وودی را گزارش نکردند .میزان شیوع واروآجاکوبسونی در مطالعه اخیر
 19/68درصد بود که در مقایسه با مطالعات انجام گرفته شده توسط
محققین دیگر کمرت بود .شمشادی و همکاران در سال  1389با مطالعه
بر روی  10زنبورستان شهرستان کرج میزان شیوع واروآجاکوبسونی
را  36/8درصد ( ،)33جمشیدی و همکاران در زنبورستانهای استان
آذربایجانرشقی  44درصد مشخص کردند ( .)11در تحقیقی که در

جدول  -2میزان شیوع آلودگی انگلی زنبورستانهای استان اردبیل براساس فصل در سالهای 1393-1396

سال

1393

1394

انگل

میزان آلودگی بر اساس فصل (تعداد و درصد)
بهار

تابستان

پاییز

زمستان

نوزوما سرانا

*(45 )66/17

(3 )4/41

(9 )13/23

(11)16/17

(68 )98/55

آکاراپیس وودی

0

0

(1 )50

(1 )50

(2 )2/89

واروآ جاکوبسونی

(1 )8/33

0

(3 )25

(8 )66/66

(12 )17/39

ملوئه واریگاتوس

(2 )2/89

0

0

0

(2 )2/89

نوزوما سرانا

*(30 )61/22

(1 )2/04

(10 )20/40

(8 )16/32

(49 )84/48

آکاراپیس وودی

0

0

0

0

0

واروآ جاکوبسونی

(4 )28/57

0

(3 )21/42

(7 )50

(14 )24/13

0

(2 )3/44

0

(2 )3/44

نوزوما سرانا

*(48 )67/60

(2 )2/81

(9 )12/67

(12 )16/90

(71 )91/02

آکاراپیس وودی

(1 )14/28

(1 )14/28

(3 )42/85

(2 )28/57

(7 )8/97

واروآ جاکوبسونی

0

0

0

(1 )14/10

(1 )14/10

ملوئه واریگاتوس

(2 )2/56

0

0

0

(2 )2/56

نوزوما سرانا

*(70 )68/62

(10 )9/80

(9 )75

(13 )12/74

(102 )92/72

آکاراپیس وودی

(2 )33/33

(1 )16/66

(1 )16/66

(2 )33/33

(6 )5/45

واروآ جاکوبسونی

(2 )8

0

(2 )8

(21 )84

(25 )22/72

ملوئه واریگاتوس

0

0

0

0

0

ملوئه واریگاتوس

1395

1396

کل

* :p<0/05در یک دوره زمانی مشابه در مقایسه با انگل های دیگر اختالف معنی داری دارد .
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زنبورستانهای شامل رشق ایران انجام گرفت میزان آلودگی به این
جرب  31/5درصد گزارش گردید ( .)23میزان آلودگی به آکاراپیس
وودی در زنبورستانهای استان ایالم  46/6درصد ( ،)16استان فارس
 39/2درصد ( .)18از علل اختالف در میزان فراوانی آلودگی در مناطق
مختلف کوچ زنبورستانها ،تنوع ژنوتیپ کلنیها ،خصوصیات ژنتیکی
زنبورها و رفتارهای تیامرگری زنبورها و رشایط آب و هوایی میباشد
( .)18میزان آلودگی در فصل زمستان بیشرت و در فصل تابستان کمرت بود
که دلیل آن میتواند این باشد که درمان دارویی در اکرث مناطق فقط
در فصل بهار انجام گرفته و درمانی در فصل پاییز انجام منیگیرد که
یکی از عوامل افزایش آلودگی در فصل پاییز و زمستان میباشد .یکی از
آفتهای دیگر زنبور عسل سوسکهای تاول زا بوده که مهمترین جنس
و گونه مورد مطالعه در این تحقیق با میزان شیوع  1/90درصد ملوئه
واریگاتوس بود که با مطالعهای که صادقی و همکاران در سال 1393
بر روی زنبورستانهای استان مازندران انجام دادند همخوانی نداشته و
آنها میزان آلودگی را  40درصد گزارش دادند ( .)31مطالعاتی در مورد
وجود این حرشه مزاحم در زنبورستانهای استانهای گیالن ،خراسان،
فارس و همدان انجام گرفته شده است ولی در مورد میزان آلودگی
آن گزارشی وجود ندارد ( .)7،34،37جنس ماده ملوئه واریگاتوس در
بهار تقریبا"  1000عدد تخم را در سوراخهایی که حفر کرده گذاشته و
الروها پس از  4تا  6هفته از تخمها خارج شده و با قرارگیری در ساقه،
برگ و گل گیاهان به هنگام تغذیه زنبور عسل از این گیاهان به بدن
زنبور چسبیده و به کندو منتقل شده و باعث آلودگی کندو خواهد شد
و از طریق تغذیه از همولنف زنبور باعث از دست دادن قدرت پرواز
زنبورها و کاهش کارایی آنها شده و خسارات اقتصادی فراوانی به
همراه خواهد داشت (.)22

نتیجهگیری کلی
با توجه به میزان آلودگی انگلی زنبورستانهای مورد مطالعه در استان
اردبیل بویژه آلودگی باال با انگل نوزوما و عوارض ایجاد شده توسط
آنها از جمله کاهش قدرت پرواز ،کاهش عملکرد مناسب زنبورها،
تضعیف کلنی و علی رغم آلودگی اندک سایر انگلها در این تحقیق،
انجام برنامههای کنرتلی این انگلها رضوری به نظر رسیده و اجرای
برنامههای اصالحی در راستای استفاده از جمعیت زنبور مقاوم به
این انگلها ،استفاده از داروهای گیاهی در جهت عدم ایجاد مقاومت
دارویی و استفاده از کنرتل کنندههای بیولوژیکی پیشنهاد میشود.
تشکر و قدردانی
بدینوسیله نویسندگان از رئیس شبکه دامپزشکی استان اردبیل که ما را
در انجام این تحقیق یاری منودند تقدیر و تشکر میمنایند.
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