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بررسى انگل هاى زنبور عسل در منطقه ايالم و نقش 

احتمالى آنها در بروز پديده ريزش زنبورها 

اين بررسى در سه فصل مختلف سال، بهار، تابستان و پاييز در زنبورستان هاى شهرستان ايالم انجام پذيرفت. در اين مطالعه 

در هر فصل، از 30 زنبورستان و از هر زنبورستان از 10 درصد كل كندوها (مجموعا450ًكندو) نمونه گيرى گرديده و بر اساس 

آزمايشات رايج انگل شناسى مورد بررسى قرار گرفتند.

ميزان آلودگى به واروا دستراكتور در فصول بهار، تابستان و پاييز به ترتيب 16/6٪، 30٪ و 26/6٪ و ميزان آلودگى به نوزما در فصول بهار، تابستان 

و پاييز به ترتيب 26/6٪، 13/3٪ و 3/3٪ بوده است.

ــده، تعداد 13  ــتان نمونه بردارى ش ــا انگل آكاراپيس وودى و مالپيگا موئبا مليفيكه و گرگارين جدا نگرديد. از 30 زنبورس ــدام از نمونه ه ــچ ك از هي

ــانى هاى ريزش جمعيت، آلودگى به اسپور  ــتان از 13 زنبورستان (69/23٪) با نش ــانه ريزش زنبور بودند. در 9 زنبورس ــتان (43/3٪) داراى نش زنبورس

ــت و در 2 زنبورستان با سابقه  CCDهيچ كدام از دو  ــته اس ــتراكتور وجود داش ــتان (30/7٪) آلودگى به واروآ دس گونه هاى مختلف نوزما و 4 زنبورس

انگل فوق وجود نداشت.

در برخى زنبوستان هاى مورد مطالعه در اين بررسى هر دو بيمارى نوزموزيس و واروازيس وجود داشت. هر دو بيمارى از مهم ترين بيمارى هاى انگلى 

ــند كه ساالنه خسارات فراوانى را در دنيا به زنبورداران وارد مى نمايند. آناليز آمارى در اين بررسى نشان دهنده وجود ارتباط معنادار  ــل مى باش زنبور عس

ميان CCD و بيمارى هاى انگلى(P≤ 0/0005 ) بوده است.
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مقدمه

ــب در مناطق مختلف ايران سبب گرديده تقريبا در  شرايط اقليمى مناس

ــال امكان انجام فعاليت هاى كشاورزى و زنبوردارى در بيشتر  تمام فصول س

نقاط كشور وجود داشته باشد.

در صورت ايجاد شرايط بهتر براى زنبورداران و فعاليت زنبوردارى مى توان 

از اين نعمت خدادادى به بهترين وجه استفاده نمود. ضمن اينكه نبايد نقش 

و اهميت زنبور در گرده افشانى را از نظر دور داشت. 

زنبورهاى عسل در دنيا با انواع بيمارى ها از جمله بيمارى هاى انگلى 

ــاالنه اين بيمارى ها، خسارات جبران  ــتند و س ــت به گريبان هس دس

ــل،  ــه وارد مى آورند. محيط زندگى زنبورعس ــرى را به اين حرف ناپذي

ــت انواع انگل ها بوده و وجود عسل، موم،  ــبى جهت زيس محيط مناس

ــفيره و ديگر مواد در كندو نيز سبب جلب برخى از موجودات  الرو، ش

انگلى مى گردند. تاكنون بيش از 150 گونه جرب در ارتباط با زنبورهاى 

ــل گزارش گرديده است كه از خطرناك ترين آنها مى توان به انواع  عس

ــس و تروپيله لپس  ــه اى آكاراپي ــا از جمله  واروآ، جرب تراش جرب ه

ــاره نمود  ــاى  نوزما و مالپيگا موئبا مليفيكه اش ــك ياخته ه كالرا و ت

ــت كه  (2). نوزموزيس يكى از مهم ترين بيمارى هاى تك ياخته اى اس

مى تواند زيان هاى اقتصادى بسيار شديدى را به كندوهاى زنبورعسل 

ــاتى مبنى بر وجود ارتباط ميان  ــد. با توجه به حضور گزارش وارد نماي

 Colony) ــزش زنبورها ــندروم ري ــى از بيمارى هاى انگلى با س برخ

ــى جامع بر روى اين انگل ها و نحوه  Collapse Disorder)، بررس

ارتباط آن ها با اين سندروم حائز اهميت ويژه مى باشد. قبل از اقدام به 

ــخيص آنها از نظر دوره زندگى،  مبارزه با بيمارى ها و آفات بايد به تش

ــتم و تخمين انبوهى  ــى نقش آنها در اكوسيس ــادات و رفتار، بررس ع

ــطح زيان اقتصادى آن  ــى س ــارت و بررس جمعيت، نوع و ميزان خس

توجه نمود (2). 

ــناخته  ــت كلنى(CCD)1، پديده كمتر ش ــندروم ريزش جمعي س

ــل به  ــر يك كلني زنبورعس ــت كه در آن زنبوران كارگ ــده اي اس ش

ــوند(29و 30، 13، 12). زنبورها جهت  ــورت ناگهاني ناپديد مي ش ص

ــده و ديگر به كندو باز  انجام فعاليت هاى روزانه خود از كندو خارج ش

نمى گردند.

CCD براي اولين بار در اواخر سال 2006  در كلني هاي زنبورعسل 

اروپايى در امريكاي شمالي گزارش شد(14). سپس زنبورداران اروپايي 

ــابهي را در بلژيك، يونان، ايتاليا، پرتغال و اسپانيا مشاهده  پديده مش

كردند(25، 22،21، 10، 8) .ناپديد شدن دسته جمعى زنبورهاى عسل 

در ساير نقاط جهان از جمله آمريكا و كشورهاى اروپايى و آسيايى نيز 

مطرح شده است. علت يا علل اين سندروم هنوز كامال شناخته نشده 

است.اما استرس هاى ناشى از تغييرات محيطى و آب و هوايى، كمبود 

مواد غذايى، استفاده از آفت كش هاى كشاورزى و استرس حاصل از 

ــعه تلفن هاى همراه بر زنبور،  تغيير مكان زنبورداران، امكان تاثير اش

ــدم تنوع منابع غذايى زنبوران و عوامل پاتوژن به عنوان عوامل بروز  ع

ــخ اصلى اين معما مى تواند تركيبى از  ــت پاس آن مطرح گرديده اس

ــش تعدادى از  ــد. برخى از محققين نق ــده باش چند نظريه مطرح ش

ــركوب سيستم  ــمى كه باعث س بيمارى هاى عفونى و دخالت مكانيس

ــندروم مطرح مى كنند.  ــردد را در ايجاد اين س ــى زنبوران مى گ ايمن

1  - Colony Collapse Disorder

This project has been done in three different seasons ( spring, summer and autumn) in apiaries in Ilam. 

Ilam city has 280 apiaries ( 65% of total apiaries in province). In each season the sampling was achieved 

in 30 apiaries ( 450 colony). The rate of infestation of varroa in spring , summer and autumn were 16.6%, 30 and 26.6% 

respectively. The rate of  infection to Nosema were 26.6%, 13.3 and 3.3 percent in mentioned seasons respectively.

The parasites Acarapis woodi, Malpighamoeba mellificae and Gregarines were not seen in these samples. 13 out of 30 

apiaries had CCD signs. 9 out of 13 apiaries ( 69.23%) with CCD were infected to Nosema spore and 4 apiaries ( 30.7%) 

were infested to Varroa destructor. 2 apiaries had no any parasitic infections. The most important of pests in these apiaries 

were as green bird cassock, waxmoth, wasps. In this study the apiaries were infected to Varroa destructor and Nosema, 

which are the most important parasites in honey bees that cause serious damage annually in the world. There was a 

significant relation between CCD and Parasite agents ( p≤ 0.0005).

Abstract

Study On Some Possible Factors In Occurrence Of Colony Collaps Disorder In Ilam
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ــد كه با توجه به تغيير شرائط آب و هوايى در سال هاى  بنظر مى رس

ــل، پايش  ــف و تاثير آن در بروز بيمارى هاى مختلف زنبور عس مختل

مناطق مختلف از اين حيث به طور منظم بمنظور اتخاذ تدابير كنترلى 

و درمانى ضرورت داشته باشد، لذا در اين تحقيق،  تالش شده است تا 

به بررسى انگل هاى زنبور عسل در منطقه ايالم  و نقش احتمالى آنها 

در بروز پديده ريزش زنبورها(CCD) در منطقه پرداخته شود. هدف 

ــل  ــايى دقيق بيمارى هاى انگلى زنبورعس اصلى در اين مطالعه شناس

ــاط احتمالى اين بيمارى ها با  ــات موجود در منطقه و تعيين ارتب و آف

سندرم ريزش جمعيت كلنى(CCD)، بوده است.

مواد و روش كار

ــد كه به روش مقطعى  اين تحقيق از نوع توصيفى- تحليلى مى باش

(cross- sectional) انجام شده است.

ــتان ايالم، اقدام به  ــكى اس ــدا با مراجعه به اداره كل دامپزش در ابت

ــتان هاى منطقه،  ــار زنبورس ــات كلى در زمينه آم ــع آورى اطالع جم

ــا داراى تلفات  ــزش كلنى و ي ــانى هاى ري ــتان هاى داراى نش زنبورس

ــتان در شهرستان ايالم  گرديد. طبق آمارگيرى آن اداره، 280 زنبورس

وجود دارد. از مجموع  280 زنبورستان فعال در شهرستان ايالم ، 30 

زنبورستان بطور تصادفى انتخاب شد و در هر فصل در هر زنبورستان 

10٪كندوها به صورت تصادفى انتخاب و نمونه بردارى گرديد. در پايان 

هر فصل، مجموعاً از  450 كندو نمونه گيرى به عمل آمد. نمونه ها از 

ــده همان روز  و نيز در حال خزيدن اطراف كندو و   زنبورهاى تلف ش

ــالم  از درون كندو اخذ گرديدند.  تعدادى نيز از زنبورهاى به ظاهر س

از  30 زنبورستان انتخاب شده در فصل بهار در فصول تابستان و پاييز 

نيز  مجدداً نمونه بردارى انجام شد. در مجموع از هر زنبورستان تعداد 

150 زنبور جمع آورى شده و در كنار يخ به آزمايشگاه ارسال شده و 

تا زمان آزمايش فريز گرديدند. همچنين  قبل از شروع نمونه بردارى از 

كندوهاى هر زنبورستان در ابتدا، اقدام به تكميل پرسشنامه با كمك 

ــنامه سواالتى در زمينه تعداد كندوها،  زنبوردار گرديد. در اين پرسش

ــان ها در هر كندو، وضعيت بهداشتى زنبورستان ها،  ــط ش تعداد متوس

ــابقه  ــابقه بيمارى، داروهاى مصرفى و س ميزان تلفات جمعيت ها، س

وجود CCD مطرح گرديده بود.

ــگاه انگل شناسى دانشكده دامپزشكى  نمونه ها به تدريج در آزمايش

دانشگاه تهران مورد آزمايشات انگل شناسى قرار گرفتند.

ــخيص نوزما از روش مشروحه توسط ماسن(27، 24)  به منظور تش

ــيمانوكى( 28)، تشخيص مالپيگاموئبا  تشخيص گرگارين، از روش ش

 OIE مليفيكه از روش بيلى (7)، تشخيص آكاراپيس و واروآ از روش

(27)) استفاده گرديد.

  spss ــرم افزار ــتفاده از ن ــاى تحقيق با اس روش آناليزداده هـا : داده ه

ــبه ميانگين و  ــبى، محاس ــاى آمارى توصيفى (فراوانى مطلق و نس و روش ه

انحراف معيار و آمارى تحليلى (آزمون مربع كاى و تست دقيق فيشر) مورد 

تجزيه و تحليل قرار گرفت.

نتايج 

ــا آلودگى به  ــتان فوق، تنه ــورد آزمايش از 30 زنبورس ــاى م در نمونه ه

ــتراكتور و نوزما اس پى مشاهده گرديد. هيچ گونه آلودگى به  جرب واروآ دس

ياخته هاى 
 
ــل مانند جرب آكاراپيس وودى و تك ــاير انگل هاى زنبور عس س

ــتان هاى  ــد. در زنبورس ــاهده نش ــه و گرگارين ها مش ــا مليفيك مالپيگاموئب

ــتند كه  ــتان آلودگى به نوزما داش ــده در مجموع 9 زنبورس نمونه بردارى ش

ــپورهاى نوزما،  از اين تعداد 2 زنبورستان آلودگى ضعيف، 6  ــمارش اس با ش

زنبورستان آلودگى متوسط و يك مورد آلودگى شديد به نوزما وجود داشته 

 ،CCD ــتان(69/2٪) با نشانى هاى ــت. در 9 زنبورستان  از 13 زنبورس اس

ــورد (30/7٪) آلودگى به واروآ  ــا اس پى و 4 م ــپورهاى نوزم آلودگى به اس

دستراكتور وجود داشته است. در 2 زنبورستان با سابقه CCD هيچ كدام از 

دو انگل مذكور وجود نداشته است.

ميزان آلودگى به نوزما در فصول بهار، تابستان و پاييز به ترتيب از راست 

به چپ 26/6٪، 13/3٪ و 3/3٪ بوده است. بيشترين ميزان آلودگى به نوزما 

در فصل بهار با ميزان 26/6٪ تعيين شده است (جدول 1).

       بيمارى

فصل

گرگارينآكاراپيسواروآنوزما

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

بهار
826/6516/60000

تابستان
413/39300000

پاييز
13/3826/60000

جدول شماره1: فراوانى مطلق و نسبى آلودگى انگلى زنبورستان هاى شهرستان ايالم به تفكيك فصل

6



دو فصلنامه علمي- ترويجي/ شماره پنجم

ــتان و پاييز به  ــتراكتور در فصول بهار، تابس ــى به واروا دس ــزان آلودگ مي

ترتيب از راست به چپ 16/6٪، 30٪ و 26/6٪ بود. بيشترين ميزان آلودگى 

به واروا دستراكتور در فصل تابستان (30٪) تعيين شد(جدول 1).

ــي به نوزما در  ــزش جمعيت، درصد آلودگ ــتان هاي داراي ري در زنبورس

فصول بهار، تابستان و پاييز به ترتيب از راست به چپ 61/5، 30/7 و 7/6 و 

ــتراكتور در فصول بهار، تابستان و پاييز به ترتيب  درصد آلودگي به واروا دس

ــن گرديد. حدأكثر آلودگى  ــت به چپ 16/6٪، 30٪ و 26/6٪  تعيي از راس

ــتراكتور در  ــا در فصل بهار (61/5٪) و حداكثر آلودگى به واروا دس به نوزم

ــتان هاى داراى نشانه  ــتان (30٪) حاصل گرديد(جدول 2).در زنبورس تابس

ــا  69/2٪ و  ــه گونه هاى مختلف نوزم ــوع آلودگى ب ــزش كلنى، در مجم ري

آلودگى به واروا دستراكتور 30/7٪ تعيين شد(نمودار1).

ــترين آلودگى مربوط به واروا  ــتان هاى نمونه بردارى شده بيش در زنبورس

ــا 30٪ حاصل گرديد. در  ــتراكتور با 46/6٪ و گونه هاى مختلف نوزما  ب دس

ــترين آلودگى مربوط  ــزش جمعيت، بيش ــانه ري ــتان هاى داراى نش زنبورس

ــتراكتور  ــزان آلودگى69/23٪ و واروا دس ــاى مختلف نوزما  با مي ــه گونه ه ب

ــت بيماري انگلي  ــت. در نمودار 1 وضعي ــزان آلودگى30/7٪ بوده اس با مي

ــانه ريزش جمعيت و كل زنبورستان ها با هم  ــتان هاي داراي نش در زنبورس

مقايسه گرديده است.

بحث

ــبختانه جرب آكاراپيس  ــد كه خوش ــاس اين يافته ها به نظر مى رس بر اس

ــل آن را  مى توان مصرف  ــته  كه يكى از عل ــترش نداش وودى در ايالم گس

ــى هم زمان  ــت كه داراى اثربخش دائمى برخى از داروهاى ضد جرب  دانس

ــتراكتور مى باشند. با توجه به  بر روى جرب هاى آكاراپيس وودى و واروآ دس

ــات انجام گرفته، تنها جرب موجود در اين منطقه، واروا دستراكتور  آزمايش

ــار  ــوده به اين انگل بودند. اين انگل انتش ــتان ها آل بوده كه 46/6٪ زنبورس

جهانى داشته و عليرغم تالش هاى فراوان جهت مبارزه بر عليه آن، كماكان 

ــد. ميزان  ــى از مهم ترين معضالت زنبوردارى ها در جهان و ايران مى باش يك

آلودگى زنبورستان ها، به اين جرب در فصل تابستان بيشتر از دو فصل بهار 

و پاييز بوده است (با ميزان30٪). با توجه به انطباق سيرتكاملى جرب واروآ 

با حضور و سير تكاملى نوزادان زنبورعسل در كندو، اين مسئله كامال" قابل 

توجيه است.

ميزان آلودگى به نوزما در فصول بهار، تابستان و پاييز به ترتيب از راست 

ــد حداكثر آلودگى  ــان مى ده ــه چپ 26/6٪، 13/3٪ و 3/3 ٪ بود كه نش ب

ــب از  ــرايط آب و هوايى مناس ــد كه مى توان ش مربوط به فصل بهار مى باش

ــز آمارى ارتباط  ــت. آنالي ــت را در اين زمينه موثر دانس ــه دما و رطوب جمل

ــت  ــان داده اس معنادارى ميان آلودگى به نوزما در فصول بهار و پاييز را نش

.(P≤ 0/0001)

ــتان گيالن ميزان آلودگى كندوها  ــتان هاى اس قدس (1376) در زنبورس

ــط گزارش نموده  ــه نوزما را حدود 30 تا 70درصد در حد ضعيف تا متوس ب

ــا را در چهار  ــيوع آلودگى زنبوره ــت(3)  احمدى و همكاران  ميزان ش اس

منطقه مختلف جغرافيايى حدود 7٪ اعالم نمودند(1). على رحمى ( 1377) 

ــتان ايالم، آلودگى به نوزما را منفى و آلودگى به  ــى خود در شهرس در بررس

ــت(4). مسئله دان (1385) در  ــتراكتور را مثبت گزارش نموده اس واروا دس

ــى انجام گرفته در تاكستان قزوين، آلودگى به نوزما را 40٪ و آلودگى  بررس

ــتراكتور را ٪30  ــس وودى را منفى و آلودگى به جرب واروا دس ــه آكاراپي ب

ــتان  ــتان هاى شهرس ــت(5). يخچالى (1387) در زنبورس گزارش نموده اس

ــت(6).  ــتراكتور را 30/9٪ اعالم نموده اس ــه واروا دس ــى ب ــل آلودگ اردبي

نمودار 1: وضعيت آلودگي در كل زنبورستان ها و زنبورستان هاي 
داراي ريزش جمعيت

واروا 46/6

ميزان آلودگي انگلي در كل زنبورستان ها

نوزما 30

كل زنبورستان

ي
دگ

لو
 آ

د
ص

در

           بيمارى
فصل

گرگارينآكاراپيسواروآنوزما

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

861/5216/60000بهار

430/73300000تابستان

17/626/60000پاييز

جدول شماره2 :  فراوانى مطلق و نسبى آلودگى انگلى زنبورستان هاى  داراى نشانه هاى ريزش در شهرستان ايالم به تفكيك فصل

واروا 30/7

نوزما 69/23

داراي نشانه ريزش
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منابع مورد استفاده:

جمشيدى(1388) در آذربايجان شرقى آلودگى به واروا دستراكتور را ٪44 

گزارش نموده است(20). آنچه كه از مقايسه نتايج اين بررسى با نتايج ساير 

ــته بر مى آيد، ميزان شيوع آلودگى كندوها به  ــال هاى گذش محققين در س

ــاس گزارشات زنبورداران يكى از مشكالت  ــت.  بر اس نوزما افزايش يافته اس

ــاس  ــت. بر اس ــه، پديده ريزش جمعيت(CCD)بوده اس ــود در منطق موج

مطالعات حاضر، در 9 زنبورستان (69/23٪) از 13 زنبورستان با نشانى هاى 

ــتان  ــپور گونه هاى مختلف نوزما و 4 زنبورس ريزش جمعيت، آلودگى به اس

(30/7٪) آلودگى به واروآ دستراكتور وجود داشته است و در دو زنبورستان 

با سابقه  CCDهيچ كدام از دو انگل فوق وجود نداشته است.

ــتان هاى  ــه در پرتغال(2009) زنبورس ــى انجام گرفت در يك بررس

ــتراكتور،2/3٪ آلوده به  ــم CCD، 27٪ آلوده به واروا دس داراى عالي

ــرب اكاراپيس وودى  ــه و 3٪ درصد آلوده به ج ــا مليفيك مالپيگاموئب

ــى عمده ترين دليل  ــد(23). كزيكو همكاران(2009) در كرواس بوده ان

ــتراكتور و گونه هاى نوزما بيان كرده اند(21).  بروز CCD را واروا دس

 CCD ــوان يكى از عوامل بروز ــرانه را به عن .هيجز (2007) نوزما س

ــتراليا،  ــه، آلمان، اس ــورهاى فرانس ــت (15). در كش مطرح كرده اس

ــتان،  ــراييل، ايتاليا، هلند، نروژ، صربس ــى، دانمارك، يونان، اس كرواس

ــوئد، تركيه، انگلستان و آمريكا از زنبورستان هاى داراى نشانه هاى   س

CCD، نوزما سرانه جدا گرديده است(16، 14،11،9). در كشور هاى 

ــراييل و آمريكا از زنبورستان هاى داراى نشانه هاى  فرانسه، آلمان، اس

ريزش، ويروس فلجى حاد اسراييلى جدا شده است(17).

ــاط معنادار ميان  ــان دهنده وجود ارتب ــى نش ــز آمارى در اين بررس آنالي

CCD و بيمارى هاى انگلى(P= 0/0005) بوده است. الزم به ذكر است كه 

با وجود بررسى هاى فراوان در زمينه يافتن علت يا علل اصلى بروز CCD و 

ــاره به ارتباط آن با برخى بيمارى هاى انگلى، تا كنون به اين سوال پاسخ  اش

ــده است. اما به هر حال عالوه بر عوامل پاتوژن( نوزما، واروآ و  كامل داده نش

ــترس، سوء تغذيه، آفت كش ها و حتى  ويروس ها) عوامل ديگرى از جمله اس

امواج الكترومغناطيس را در بروز اين پديده موثر اعالم نموده اند

ــت  عوامل  ــود مى توان نتيجه گرفت كه  ممكن اس ــاس منابع موج بر اس

انگلى به صورت مستقيم ( نوزما سرانه و واروا دستراكتور) و يا غير مستقيم 

ــط واروا دستراكتور) در بروز اين سندرم نقش  (عوامل ويروسى منتقله توس

ــته باشند. با توجه به گزارشات فراوان در مورد اشاعه تك ياخته نو پديد  داش

ــورهاى جهان و هم چنين گزارش نبيان و  ــيارى از كش ــرانه در بس نوزما س

همكاران (1389) در ارتباط با حضور اين تك ياخته در ايران (26) و اشاره 

به ارتباط آن با بروز پديده CCD به نظر مى رسد كه به كارگيرى روش هاى 

ــت  بيولوژى مولكولى جهت تعيين قطعى گونه هاى تك ياخته نوزماى به دس

آمده در زنبورستان هاى كشور كامًال ضرورى باشد.
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