
 

   

شیوع واروآ و ارتباط آن با پدیده فروپاشی کلنی زنبور عسل 
در زنبورستان های شهرستان ارومیه

bb

چكید ه 

آلودگی زنبور عسل به  انگل های خارجی می تواند با تأثیر بر این حرشه مفید موجب کاهش جمعیت آن و خسارات اقتصادی جربان ناپذیر 
به حرفه زنبورداری شود. هدف از این مطالعه تعیین شیوع واروآ و ارتباط آن با پدیده فروپاشی کلنی زنبور عسل در زنبورستان های 
شهرستان ارومیه در طی یک دوره یکساله )96-97( بود. از مجموع ۸۴0 کندوی ثابت از 120 زنبورستان های اطراف شهرستان ارومیه به 
روش تصادفی منونه برداری گردید. تعداد 301 منونه از زنبورهای بالغ )35/۸3%( و تعداد 190 نوزاد زنبور عسل )1۸/33%( به جرب واروآ 
آلوده بودند. بیشرتین فراوانی آلودگی زنبوران بالغ و نوزاد در فصل تابستان بود. در این مطالعه، 93کندو از ۸۴0 کندو، دارای نشانه های 
ریزش کلنی بودند. از 93 کندوی دارای ریزش کلنی، تعداد 61 کندو )65/59%( آلوده به جرب واروآ بودند. ارتباط معنی داری بین پدیده 
ریزش کلنی و آلودگی به واروآ وجود داشت )p<0/05(. با توجه به نتایج این مطالعه، می توان نتیجه گرفت که آلودگی به جرب واروآ در 

زنبورستان های شهرستان ارومیه وجود داشته و می تواند نقش مهمی در وقوع پدیده ریزش کلونی داشته باشد. 
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Honey bee ectoparasites infestations may affect the insect and cause the population reduction and economic damage 
in apiculture system. The present study was aimed to determine the Prevalence of Varroa and association of Colony 
Collapse Disorder (CCD) in apiaries in Urmia suburb, Iran, over one year (2017- 2018). A total of 840 beehives of 120 
apiaries in Urmia suburb were randomly sampled. Of those, 301 bees (35.83%) and 190 bee larvae (18.33%) were in-
fested with Varroa. The highest infestation was found in bees and bee larvae in summer. 93 out of 840 apiaries had CCD 
signs. 61 out of 93 apiaries (65.59%) with CCD were infested to Varroa. There was a significant relation between CCD 
and Varroa (p <0/05). From the results of this work, it was concluded that Varroa mites are a prevalent ectoparasite in 
apiaries of Urmia suburb which may have an important role in the incidence of CCD.  
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مقدمه
طبیعت  در  عسل  زنبور  حضور  بین  تنگاتنگی  ارتباط  تاکنون  گذشته  از 
مهم ترین  از  یکی  عسل  زنبور  است.  داشته  وجود  گرده افشانی  و 
تولید  مستقیم  غیر  طور  به  که  می باشد  زراعی  گیاهان  گرده افشان های 
بیامری های  از  یكی  واروازیس  دارد.  برعهده  را  جهان  غذای  سوم  یک 
عوامل  حضور  با  یا  تنهایی  به  رشایطی  هر  در  كه  است  عسل  زنبور 
بیامری زا به رسعت منترش می شود. از سال 1964، انگل واروآ در اغلب 
از  زیادی  تعداد  تلفات در  باعث  به گسرتش منوده و  مناطق دنیا رشوع 
آندروودی،  واروآ  واروآ، شامل  )4(. گونه های جرب  كلنی ها شده است 
واروآ   .)4( واروآ دسرتکتور می باشد  و  ریندری  واروآ  واروآ جاکبسونی، 
دسرتاکتور انتشار جهانی دارد و در دهه 1980 در آمریکای شاملی معرفی 
مناطق  این  در  عسل  زنبورهای  در  اقتصادی  موجب خسارات  و  گردید 
جرب  این  واروآ،  برعلیه  گسرتده  مبارزه  رغم  علی  ایران  در   .)15( شد 
همچنان یکی از مهم ترین معضالت زنبورداری در کشور می باشد )16(. 
از خون میزبان  بالغ به رس می برد و گاها  جرب واروآ روی بدن زنبور 
زنبور نر تغذیه منوده تا مجدداً  شامل زنبورهای ملکه، كارگر و ترجیحاً 
وارد حجره شده و تخم گذاری منایند )13(. بیامری زایی جرب واروآ در 
زنبور بالغ و نوزادان بروز می مناید )9(. جرب واروآ در متام مراحل زندگی 
خود از خون )همولنف( نوزادان، شفیره ها و زنبوران بالغ تغذیه می مناید. 
آلودگی كندو به جرب واروآ باعث كاهش وزن زنبور، تغییر شكل و یا از 
بین رفنت اندام ها و گاهی هم مرگ نوزادان می گردد )16(. زنبور آلوده 

نه تنها از طریق از دست دادن خون بدن صدمه می بیند بلكه از طریق 
ویروس  نظیر  ویروس هایی  بیامری زا خصوصاً  عوامل  انواع  انگل،  تغذیه 
فلج حاد را وارد بدن زنبور عسل می کند )7(. در نهایت این خسارت ها 
باعث از بین رفنت كلنی می گردد )2(. مطالعات زیادی شیوع آلودگی به 
جرب واروآ را در زنبورستان های مناطق مختلف درایران گزارش منوده 

اند )14، 12، 10، 8، 5، 3(.
پدیده فروپاشی کلنی (Colony Collapse Disorder)، پدیده کمرت شناخته 
در  اروپایی  عسل  زنبور  کلنی های  در   2006 سال  در  که  است  شده ای 
زنبورستان های آمریکای شاملی دیده شد )18(. در این پدیده زنبورهای 
عسل اروپایی برای جمع آوری غذا از کندو خارج شده و هیچ گاه به کندو 
باز منی گردند )19(. در کلنی های تلف شده توسط پدیده فروپاشی کلنی، 
تعداد زنبورهای بالغ داخل کندو کاهش می یابد بدون این که زنبورهای 
مرده در داخل یا اطراف کندو دیده شود و یا به ندرت دیده  شود )12(. 
واضح  طور  به  کلنی  فروپاشی  پدیده  عارضه  قطعی  دالیل  و  مکانیسم 
از جمله  است.  پیشنهاد شده  آن  برای  علل مختلفی  اما  نیست  مشخص 
مایت واروآ، پاتوژن های مختلف، عوامل ژنتیکی و ضعف سیستم ایمنی 
فنالند،  در  زنبورهای عسل  دسته جمعی  ناپدید شدن   .)16( زنبور  بدن 

ایتالیا، پرتغال و کرواسی و ایران گزارش شده است )10(.
باتوجه به رشایط اقلیمی خاص آذربایجان غربی و غنی بودن این استان 
از گل و گیاه و مراتع فراوان، رشایط مساعد برای حرفه زنبورداری در 
این استان فراهم گردیده است. باتوجه به اهمیت پرورش زنبور عسل در 
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امر گرده افشانی گیاهان زراعی و از نظر تولید عسل که از ارزش باالی 
غذایی و دارویی برخوردار است، این حرفه از هزاران سال پیش تاكنون 

مورد توجه بوده است.
هدف از مطالعه حارض، مطالعه شیوع واروآ در زنبورستان های شهرستان 
در  عسل  زنبور  کلنی  فروپاشی  پدیده  با  واروآ  شیوع  ارتباط  و  ارومیه 

زنبورستان های شهرستان ارومیه می باشد.

مواد و روش  کار
جمع آوری اطالعات از زنبورداری و روش منونه برداری

جمعیت  شامل  پرسشنامه ای  زنبورداری ها،  از  منونه برداری  از  قبل 
ملكه،  وضعیت  زنبورستان،  پرورشی  سیستم  كندو،  تعداد  و  زنبورداری 
سابقه  غذا،  مرصف  دفعات  و  غلظت  نوع،  نظر  از  زنبورداری  تغذیه 
بیامری، آفات انگلی مشاهده شده، درمان، خسارات اقتصادی و سابقه ی 

وجود پدیده فروپاشی کلنی تهیه شد )10(.  
شهرستان  زنبورستان های  از  خوشه ای  تصادفی  روش  به  منونه برداری 
ارومیه در فصول تابستان، پاییز و زمستان سال 1396 و بهار سال 1397 
انجام گرفت. به این منظور شهرستان ارومیه به پنج بخش نازلو، صومای 
برادوست، انزل، مرکزی و سیلوانه تقسیم گردید. از مجموع 840 کندوی 
ثابت از 120 زنبورستان های اطراف شهرستان ارومیه تعداد 20-30 عدد 
زنبور عسل منونه برداری گردید. منونه برداری با استفاده از لباس کار، کاله 
توری، دستکش و چراغ دودی بود که به آرامی درب کندو را برداشته و 

سپس برای آرام منودن زنبورها مقداری دود به داخل کندو دمیده شد.

روش جداسازی و شناسایی آلودگی با جرب واروآ دسرتاكتور
برای جداسازی جرب واروآ یكی از قاب های كندو را كه ملكه روی آن نبود 
برداشته و با قرار دادن ظرف درپوش دار روی شان و چرخاندن آن اقدام 
به تهیه منونه زنبور بالغ گردید. برای جمع آوری و بازرسی نوزاد موجود 
با  در داخل سلول های هر کندو یک شان الروی )5×5 سانتی مرت مربع( 
چاقو جدا گردیده و به آزمایشگاه انگل شناسی ارسال شد. در آزمایشگاه 
درب حجرات را با پنس برداشته و شفیره ها به آرامی توسط پنس بیرون 

آورده شدند تا از نظر وجود جرب در زیر نور مصنوعی بازرسی گردند. 
بررسی شدند.  لوپ  از  استفاده  با  نیز  بدون شفیره  ادامه سلول های  در 
جرب های واروآ را جمع آوری کرده و در لوله های آزمایش حاوی الکل 
70 درجه و گلیرسین 5% نگهداری شدند. زنبورها را در آزمایشگاه آغشته 
به كلروفورم منوده تا بیهوش شدند. سپس زنبورها را در آب حاوی چند 
قطره مایع ظرفشویی ریخته و به خوبی تكان داده شدند. سپس به مدت 
یك ساعت ظرف را به حال سكون گذاشته و منونه ها در پرتی دیش ریخته 
شدند. كف های ایجاد شده مایع ظرفشویی را با حرارت دادن از بین برده 
و جرب ها توسط لوپ جدا شدند و با استفاده از كلید تشخیص مصدق و 

کمیلی )1370( شناسایی گردیدند )13(.

ارزیابی آماری
ارتباط فراوانی آلودگی با توزیع فصلی و جغرافیایی و ارتباط آن با پدیده 
ریزش کلنی با استفاده از مربع كای و One-way ANOVA و تست فیرش 

توسط نرم افزار SPSS و سطح اعتامد 95% انجام شد.

نتایج
شهرستان  مختلف  مناطق  زنبورستان های  در  ساله  یک  مطالعه  این  در 
بالغ 35/83% و در  ارومیه، فراوانی آلودگی به جرب واروآ در زنبوران 

نوزادها 18/33% بود )جدول 1(. 
در این مطالعه، آلودگی به جرب واروآ در چهار فصل مطرح بود. بیش ترین 
درصد آلودگی زنبور بالغ و مراحل نوزادی و شفیرگی به جرب واروآ در 
فصل تابستان به ترتیب 44/28% و 31/9% بود. توزیع آلودگی در زنبوران 
بالغ در فصل تابستان به میزان معنی داری بیش تر از فصل زمستان بود. 
میزان  به  تابستان  در فصل  زنبور عسل  نوزادان  در  آلودگی  توزیع  ولی 

معنی داری )p<0/05( بیش تر از فصل پاییز و زمستان بود )جدول 3(.
در این مطالعه آلودگی به جرب واروآ در زنبورستان های مناطق مختلف 
به جرب  آلودگی  فراوانی  ثبت شد.  ارومیه  در شهرستان  مطالعه  مورد 
واروآ در متام مدت مطالعه و از متامی مناطق ثبت شد )جدول 2(. توزیع 
مناطق  در  نوزاد  و  بالغ  زنبور  در  واروآ  جرب  به  آلودگی  جغرافیایی 

 جدول 1- توزیع فصلی فراوانی آلودگی زنبور عسل به واروآ دسرتاکتور در کندوهای زنبورستان های شهرستان ارومیه

تعداد کندوفصلسال
فراوانی آلودگی )%(

نوزاد زنبورزنبور بالغ

1396

21044/2831/90تابستان

21032/8516/66پاییز

21025/230زمستان

21040/9524/76بهار1397

84035/8318/33جمع کل
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.)p<0/05( مختلف شهرستان ارومیه اختالف معنی داری نداشت
در بررسی پدیده ریزش در زنبورستان های شهرستان ارومیه، در مجموع، 
زنبورستان های  در  گردید.  مشاهده   )%11/07( کندو   93 در  پدیده  این 
گردید  ثبت  واروآ %65/59  به جرب  آلودگی  کلنی، درصد  ریزش  دارای 

)جدول 3(.
میان  معنی دار  ارتباط  وجود  دهنده  نشان  بررسی  این  در  آماری  آنالیز 

.)p<0/05( آلودگی به جرب واروآ و پدیده ریزش جمعیت بوده است

بحث
واروازیس یکی از مهم ترین بیامری های زنبور عسل می باشد که می تواند 
مناید.  وارد  زنبورعسل  کندوهای  به  زیادی  بسیار  اقتصادی  خسارت های 
گونه  تاکنون 86  و  دارند  زنبور عسل حضور  كلنی های  اکرث  در  جرب ها 
در  جرب  گونه های  اغلب  است.  شده  گزارش  آن ها  النه  و  زنبورها  از 
زنبور بی رضر گزارش شده اند )1(. واروآ انتشار جهانی دارد و علی رغم 
مهم ترین  از  یكی  كامكان  آن  علیه  بر  مبارزه  جهت  فراوان  تالش های 
معضالت زنبورداری در جهان و ایران می باشد. جرب واروآ هم بر روی 
زنبوران بالغ و هم بر روی نوزاد و شفیره، به خصوص در داخل حجره های 
رس بسته به رس می برد و تولید مثل آن به طور مخفی صورت می گیرد. در 
آلودگی كندو به جرب واروآ، كاهش وزن زنبور و تغییر شكل و یا از بین 

رفنت اندام ها و گاهی مرگ نوزادان دیده می شود )13(. 
جرب واروآ اولین بار توسط جاكوبسون در سال 1904 در جزایر جاوای 
بر روی زنبور عسل هندی آپیس رسنا مشاهده شد. واروآ در  اندونزی 
سال 1964 در زنبور عسل اروپایی دیده شد )17(. بر اساس مدارک موجود 
جرب واروآ از راه آذربایجان و تركیه وارد زنبورستان های ایران شده و 
 .)16( است  شده  گزارش  كشور  زنبورداری های  متامی  از  تقریباً  تاکنون 
در ایران بعد از اعالم شیوع جرب واروآ در خوزستان در آبان ماه 1364 
و  کمیلی  توسط  واروآ  جرب  با  مبارزه  و  شناسایی  زمینه  در  تحقیقات 
مصدق صورت گرفت )13(. مطالعه آلودگی جرب ها در زنبورستان های 

نیز  فارس  و  ایالم  و  کردستان  و  آذربایجان رشقی  و  گلستان  استان های 
صورت گرفت )14، 10، 8، 7، 3(. 

به جرب  آلودگی  میزان  این مطالعه،  آمده در  به دست  نتایج  اساس  بر 
که  بود   %54/26 مجموع  در  ارومیه  شهرستان  زنبورستان های  در  واروآ 
میزان آلودگی در زنبورهای بالغ و در نوزادها برتتیب 35/83% و %18/33 
بود. مطالعات زیادی میزان شیوع جرب واروا را در زنبورستان های مناطق 
مختلف در ایران گزارش کرده اند. بکایی و همکاران در سال 2014 نشان 
دادند که 92 درصد از زنبورستان های مورد مطالعه در استان گلستان آلوده 
به واروآزیس بودند)3(. جمشیدی و همکاران )1388( فراوانی آلودگی 
كلنی های زنبور عسل در استان آذربایجان رشقی به واروآ دسرتاكتور را 
44% گزارش منوده اند )7(. در مطالعه ای دیگر، رسهنگ زاده و همکاران 
در سال 1395، میزان شیوع جرب واروآ در زنبورستان های شهرستان های 
با  نتایج  این  که   .)16( گزارش منودند  را %55/1  آذربایجان رشقی  استان 
دیگر  در مطالعه ای  دارد.  این مطالعه هم خوانی  در  آمده  بدست  نتایج 
از زنبورستان ها آلوده به  در زنبورستان های استان کردستان، 61 درصد 
جرب واروا بودند )8(. محمودی و همکاران درسال 1392، میزان آلودگی 
به این انگل را 30/70% در زنبورستان های شهرستان ایالم گزارش منودند 
که دارای نشانه های ریزش جمعیت بودند )10(. در مطالعه ای دیگر 39/2 
درصد از زنبورستان های استان فارس آلوده به جرب واروا بودند )14(. 
باال بودن میزان آلودگی به جرب واروآ در مناطق رسدسیر می تواند ناشی 
از آن باشد که جمعیت جرب ها در آب و هوای رسد بیشرت از آب و هوای 

گرم می باشد)5(.
زنبورستان های شهرستان  آلودگی واروآ در  این مطالعه،  نتایج  اساس  بر 
بالغ  زنبور  آلودگی  درصد  بیش ترین  بود.  مطرح  فصل  چهار  در  ارومیه 
آلودگی  توزیع  بود.  تابستان  فصل  در  واروآ  به جرب  نوزادی  مراحل  و 
از فصل  بیش تر  میزان معنی داری  به  تابستان  در فصل  بالغ  زنبوران  در 
زمستان بود )P<0/05(. ولی توزیع آلودگی در نوزادان زنبور عسل در 
بود  پاییز و زمستان  از فصل  به میزان معنی داری بیش تر  تابستان  فصل 

جدول 2- توزیع جغرافیایی فراوانی آلودگی جرب واروآ دسرتاکتور در زنبورستان های شهرستان ارومیه

تعداد کندوفصل
فراوانی آلودگی )%(

نوزاد زنبورزنبور بالغ

16832/1416/07صومای برادوست

16841/0720/23انزل

16836/9019/48نازلو

16830/3514/88مرکزی

16838/6922/61سیلوانه

84035/8318/33جمع کل
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جدول 3- فراوانی آلودگی جرب واروآ دسرتاکتور در زنبورستان های دارای ریزش در شهرستان ارومیه به تفکیک فصل

فراوانی ریزش در کلنی )درصد(تعداد کندوفصل

2439/34بهار

3049/18تابستان

711/47پاییز

00زمستان

61100جمع کل

)P<0/05(. نتایج این مطالعه با گزارشات محمودی و همکاران )1393( كه 
میزان آلودگی به جرب در تابستان بیش تر از فصول دیگر است، مطابقت 
دارد. این مساله، با توجه به انطباق سیر تکاملی جرب واروآ با حضور و 

سیر تکاملی نوزادان زنبور عسل در کندو، کامال قابل توجیه است )10(.
ریزش  پدیده  منطقه،  مشکالت  از  یکی  زنبورداران  گزارشات  اساس  بر 
کلنی بود. هامن طور که ذکر شد، علت پدیده فروپاشی کلنی های زنبور 
نظیر  متعدد  عوامل  زیرا  کرد  جستجو  کندو  از  بیرون  در  باید  را  عسل 
باقی مانده آفت کش ها، کاهش پوشش گیاهی مورد استفاده زنبور عسل 
که منجر به سوء تغذیه می شود و وجود پارازیت ها و پاتوژن ها و استقرار 
آن ها در کلنی جزء مواردی هستند که می توان آن ها را در محیط زیست 
یافت. در این مطالعه، 93 کندو از 840 کندو )11/07 %(، دارای نشانه های 
ریزش کلنی بودند. محمدیان و همکاران در مطالعه ای در سال 2019 در 
زنبورستان های  از  دادند که26/8 درصد  نشان  ایران،  استان های مختلف 
در   .)12( بودند  عسل  زنبور  کلنی  فروپاشی  پدیده  دچار  مطالعه  مورد 
مطالعه دیگر در زنبورستان های شهرستان ایالم شیوع این پدیده، %43/3 
گزارش شده است )10(. که این تفاوت در نتایج به دست آمده می تواند 
ناشی از تاثیر اقلیم بر میزان شیوع پدیده ریزش کلنی زنبور عسل باشد 

 .)12(
بر اساس مطالعه حارض، در 65/59% از زنبورستان های با نشانه های پدیده 
ریزش کلنی، آلودگی به جرب واروآ وجود داشت. نتایج این مطالعه با 
نتایج مطالعه محمودی و همکاران در سال 1393 مبنی بر وجود ارتباط 
پدیده ریزش کلنی و آلودگی به جرب واروآ هم خوانی داشت )10(. در 
به جرب  آلودگی  دارای عالئم ریزش کلنی، %27  زنبورستان های  پرتغال 
یکی  در کرواسی  در سال 2009  )15(. کزیک و همکاران  داشتند  واروآ 
از عمده ترین دالیل پدیده فروپاشی کلنی را جرب واروآ گزارش کردند 

.)15(

نتیجه گیری کلی
اغلب  در  واروآ  جرب  آلودگی  فعال  حضور  بیانگر  مطالعه  این  نتایج 
كندوهای زنبورستان های شهرستان ارومیه بود كه از نظر اقتصادی حائز 
اهمیت است و باید اقدامات كنرتلی و ارتقاء مدیریت بهداشتی در سطح 

منطقه ی تحت مطالعه در اولویت قرار گیرند. هم چنین بر اساس نتایج 
از  انگلی  عوامل  که  گرفت  نتیجه  می توان  موجود  منابع  و  مطالعه  این 
جمله آلودگی به جرب واروآ در بروز سندروم ریزش جمعیت نقش داشته 

است.
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بدین وسیله از معاونت محرتم پژوهشی دانشگاه ارومیه که با تصویب و 
حامیت مالی امکان انجام مطالعه را فراهم آوردند تشکر به عمل می آید.
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