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در كلني هاي زنبور عسل استان آذربايجان شرقي

محسن علمي

كارشناس ارشد مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان آذربايجان شرقي

دراين بررسي تعداد 10 كلني زنبور عسل به طور تصادفي از زنبورستانهاي استان خريداري ودر ايستگاه آزمايشي مستقر 
شدند. اين كلني ها همگي داراي ملكه جوان و هم سن بوده و به مدت يك سال بدون مبارزه با كنه رها شده بودند. ديناميك 
جمعيت زنبور عسل و كنه واروآ از فروردين تا مهر 1386 با اندازه گيري ماهانه(اواسط هر ماه) ميزان جمعيت زنبوران 
بالغ و شفيره ها و همچنين ميزان آلودگي آنها به كنه واروآ تعيين گرديد. نتايج نشان داد كه درصد آلودگي زنبوران بالغ و 
شفيره ها به كنه واروآ به تدريج از خرداد ماه افزايش و در مهر ماه به اوج مي رسد. با انجام آناليز همبستگي پيرسون روي داده هاي 
حاصل، معلوم گرديد كه همبستگي منفي بسيار معني داري( P 0</006 و r= -0/325) بين تعداد شفيره هاي داخل كلني ها و درصد 
آلودگي آنها به كنه واروآ وجود دارد كه نشان دهنده ى آن است كه هرچه تعداد شفيره ها در داخل كلني ها كمتر باشد تعداد بيشتري 
كنه به سلولها وارد مي شوند. ولي اين نوع رابطه بين زنبوران بالغ و ميزان آلودگي آنها به كنه معني دار بدست نيامد( P 0</801 و 
r= -0/031). درصد آلودگي زنبوران بالغ و شفيره هاي كلني ها همبستگي مثبت بسيار معني داري باهم داشتند(( P 0</003 و 0/355 
=r)). همبستگي معني داري بين تعداد زنبوران بالغ كلني ها و درصد آلودگي شفيره آنها به كنه واروآ و يا برعكس تعداد شفيره هاي 

.(r= -0/216 و P 0</072  ؛  r= -0/089 و P 0</464 )كلني ها و ميزان آلودگي زنبوران بالغ كلني ها پيدا نشد
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مقدمه:

 Varroa destructor Anderso & Trueman, 2000 ــه  كنـ

ــت (2).  ــورداري در دنيا اس ــد كننده ى زنب ــن آفات تهدي ــي از مهمتري يك

ــك جمعيت كلني  ــا دينامي ــگل، در ارتباط ب ــي اين ان ــت بيماري زاي فعالي

ــدودي به اين  ــده تا ح ــل آفريقايي ش ــد. زنبوران عس ــل مي باش زنبور عس

ــده، ديناميك  ــوران آفريقايي ش ــد. در زنب ــان مي دهن ــت نش ــه مقاوم كن

ــوري كه  ــت، به ط ــي متفاوت اس ــوران اروپاي ــا زنب ــن انگل ب ــت اي جمعي

ــت  ــارزه عليه واروآ از دس ــود را بي هيچگونه مب ــي خ ــدرت زنده مان ــا ق آنه

نمي دهند. هم چنين در نژادها، توده ها و هيبريدهاي واقع در مناطق مختلف 

جغرافيايي اروپا نيز رشد جمعيت كنه متفاوت مي باشد(4).

ــده كه عالوه بر اينكه ديناميك جمعيت كنه تحت تاثير شرايط  معلوم ش

آب و هوايي نيز مي باشد، ديناميك جمعيت ميزبان از جمله نسبت زنبوران 

بالغ به شفيره هاي كارگر و نر نيز روي آن تأثير دارند(3).

ــده  ــي ش ــل بررس ــك جمعيت كنه در نژادهاي اروپايي زنبور عس دينامي

ــل بعضي  ــان داده كه زنبوران عس ــت(4). مطالعات چندي در ايران نش اس

ــان مي دهند اما مطالعات در  ــور در برابر كنه واروآ مقاومت نش از مناطق كش

زمينه روند آلودگي در فصول مختلف سال اندك مي باشد(1). 

ــت Varroa destructor در  ــك جمعي ــه ى دينامي ــه منظور مطالع ب

ــل استان آذربايجان شرقي، روند آلودگي زنبوران كارگر  كلني هاي زنبور عس

ــفيره هاي آنها در ارتباط با ديناميك جمعيت زنبورعسل به مدت 7  بالغ و ش

ماه مورد بررسي قرار گرفت. 

مواد و روش ها:

ــي در ايستگاه تحقيقاتي تيكمه داش(مركز تحقيقات كشاورزي  اين بررس

ــتان آذربايجان شرقي) از فروردين لغايت مهر ماه 1386  و منابع طبيعي اس

ــات روي 10 كلني زنبورعسل كه يك سال پيش به طور  ــد. آزمايش انجام ش

ــتان هاي استان(حداقل از 5 شهر مختلف) خريداري و در  تصادفي از زنبورس

ــتگاه مستقر شده بود، انجام گرديد. اين كلني ها داراي ملكه يك ساله و  ايس

ــتاندارد النگستروت نگهداري مي شدند. در  ــن بوده و در كندوهاي اس هم س

ــه بر روي كندوها انجام  ــي، اقدامات خاصي از جمله افزودن طبق طي بررس

ــن هيچ بچه دهي اتفاق  ــود، بنابراي ــد تا از بچه دادن آنها جلوگيري ش گردي

نيافتاد. براي داشتن آلودگي اوليه ى كافي به كنه واروآ از يك سال قبل هيچ 

داروي ضد واروآيي استفاده نشد.

بررسي ديناميك جمعيت زنبور عسل: 

ــبت به اندازه گيري  ــط هر ماه نس ــمت از كار بطور منظم اواس در اين قس

ــفيره هاي كلني ها اقدام گرديد. تعداد زنبوران بالغ  تعداد زنبوران كارگر و ش

بر اساس ميزان پوشش سطح قابهاي كندو توسط آنها انجام شد، به طوريكه 

ــرف آن بطور كامل  ــاد Cm 20.35×43.2) كه دو ط ــر قاب كندو(به ابع ه

ــيده از زنبور بود دارنده ى 3000 عدد زنبور بالغ در نظر گرفته شد(4).  پوش

ــمارش تعداد اين گونه قابها محاسبه شد. با  كل جمعيت زنبوران كلني با ش

ــتفاده از يك قاب طراحي شده كه داخل آن با استفاده از سيم مفتول به  اس

ــانتيمتر مربع) تقسيم شده  ــمت مساوي(هر خانه به مساحت 30 س 24 قس

ــفيره ها) اندازه گيري شد. با در نظر گرفتن  ــلولهاي كارگر سربسته(ش بود، س
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In this research 10 honey bee colonies were purchased from apiaries of province, randomly and maintained throughout 

the research period in stationary apiary. The colonies initially have had young queens and no acaracide treatment 

was applied to them for 1 last year. Population dynamics of honey bee and Varroa destructor were determined for 7 

months (early spring to early autumn 2007) monthly measuring of adult and pupa population and their infestation rate 

to varroa mite. The Results showed that mite infestation rate of adult bees and pupas gradually increased from May to 

December 2007. The Pearson R coefficient was calculated to estimate association between specific variables. There is a 

significantly negative correlation between number of pupas and their infestation values to varroa(r = -0.325, p<0.006); 

demonstrating that the lower the number of pupas the higher the infestation rate of each pupa. This relationship was not 

found between adults and their infestation rate(r = -0.031, p<0.801). Infestation rate of adult bees and pupas have had a 

significantly positive relationship(r = 0.355, p<0.003). There were no correlation between the number of adult bees and 

infestation rate of pupas and vise versa(r = -0.089, p<0.464; r = -0.216, p<0.072). 

Keywords: Varroa destructor, population dynamics, Apis mellifera meda, East Azarbaijan, Iran.       
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ــلول كارگر  ــان حدود چهار س ــانتيمتر مربع از يك طرف ش اينكه در هر س

ــپس عدد 4 تعداد  وجود دارد، با ضرب كردن تعداد خانه ها در عدد 30 و س

كل شفيره ها در كندو محاسبه مي شد. 

 بررسي ديناميك جمعيت كنه واروآ: 

ــفيره هاي كندوها اقدام  ــان با اندازه گيري تعداد زنبوران كارگر و ش همزم

ــراي اندازه گيري  ــد. ب ــه اندازه گيري ميزان آلودگي هر كدام از آنها مي ش ب

ميزان آلودگي زنبوران بالغ به واروآ تعداد حدأقل 100 زنبور بالغ از هركندو 

ــاوي الكل اتانول 75٪ قرار داده  ــته و در داخل ظرف نمونه برداري ح برداش

ــگاه تعداد زنبوران و كنه هاي جدا شده از بدن زنبوران  ــد. در آزمايش مي ش

ــبه مي گرديد(4). براي آزمايش  ــده و درصد آلودگي آنها محاس شمارش ش

ــفيره هاي كارگر به كنه يك قاب حاوي شفيره كارگر تازه  ميزان آلودگي ش

دربسته از هر كندو برداشته مي شد و درآزمايشگاه تعداد بيش از 200 سلول 

بررسي مي شد و تعداد كنه هاي مشاهده شده يادداشت مي گرديد. در نهايت 

باتوجه به تعداد شفيره ها و كنه ها درصد آلودگي آنها محاسبه مي شد. در اين 

بررسي سعي مي شد كه از شفيره هاي تازه دربسته استفاده شود و در صورت 

بررسي شفيره هاي مسن تر از شمارش كنه هاي جوان اجتناب مي شد.

در نهايت ميانگين 10 كلني براي هر مشاهده محاسبه شد. براي بررسي 

جدول 1- نتايج تجزيه همبستگي پيرسون روي داده ها

همبستگىفاكتور
تعداد زنبوران 

بالغ
تعداد شفيره ها

درصد آلودگي 

زنبوران بالغ

درصد آلودگي 

شفيره ها

تعداد زنبوران بالغ

Pearson correlation10/467**-0/031-0/089

Sig.(2-tailed)-0/0000/8010/464

N70707070

تعداد شفيره ها

Pearson correlation0/467**1-0/216-0/325**

Sig.(2-tailed)0/000-0/0720/006

N70707070

درصد آلودگي 

زنبوران بالغ

Pearson correlation-0/031-0/21610/355**

Sig.(2-tailed)0/8010/072-0/003

N70707070

درصد آلودگي

 شفيره ها

Pearson correlation-0/089-0/325**0/355**1

Sig.(2-tailed)0/4640/0060/003-

N70707070

نمودار 2- ميانگين تغييرات تعداد  شفيره ها در طول آزمايشنمودار 1- ميانگين تغييرات جمعيت زنبوران بالغ در طول آزمايش
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ــتگي بين متغيرهاي مختلف، ضريب رگرسيون پيرسون با استفاده از  همبس

نرم افزار آماري SPSS محاسبه گرديد.

نتايج و بحث:

تغييرات جمعيت  زنبوران بالغ و شفيره ها و درصد آلودگي آنها به ترتيب 

در نمودارهاي 1 ، 2 ، 3 و 4 آورده شده است.  اوج جمعيت بالغين كندوها 

ــك ماه قبل از آن  ــفيره ها در خرداد ماه يعني ي ــاه و اوج تعداد ش ــر م در تي

اتفاق مي افتد. درصد آلودگي زنبوران بالغ و شفيره ها از ارديبهشت ماه سير 

صعودي پيدا كرده و در مهر ماه به اوج مي رسد. 

با انجام آناليز همبستگي پيرسون روي داده هاي حاصل معلوم گرديد كه 

ــيار معني داري( P =0/006 و r=-0/325) بين تعداد  همبستگي منفي بس

ــفيره هاي داخل كلني ها و درصد آلودگي آنها به كنه واروآ وجود دارد كه  ش

نشان دهنده ى آن است كه هرچه تعداد شفيره ها در داخل كلني ها كمتر باشد 

تعداد بيشتري كنه به سلولها وارد مي شوند، ولي اين نوع رابطه بين زنبوران 

 .(r=-0/031 و P =0/801 )ــاهده نشد بالغ و ميزان آلودگي آنها به كنه مش

ــتگي مثبت بسيار  ــفيره هاي كلني ها همبس درصد آلودگي زنبوران بالغ و ش

معني داري باهم داشتند(( P =0/003 و r=0/355)). همبستگي معني داري 

بين تعداد زنبوران بالغ كلني ها و درصد آلودگي شفيره آنها به كنه واروآ و يا 

برعكس تعداد شفيره هاي كلني ها و ميزان آلودگي زنبوران بالغ كلني ها پيدا 

.(r=-0/216 و P =0/072  ؛  r=-0/89 و P =0/464 )نشد

نتيجه گيري:

1- با شروع پرورش الرو در داخل كندو ميزان آلودگي كلني به كنه واروآ 

ــرده و در مهر ماه كه حداقل الرو  ــت ماه افزايش ماليمي پيدا ك از ارديبهش

درداخل كندو است به حدأكثر مي رسد. 

ــي آنها به كنه  ــا در داخل كندو درصد آلودگ ــا كاهش تعداد الروه 2- ب

ــئله در مواقعي از سال به ويژه اوايل پاييز، زماني كه  افزايش مي يابد اين مس

زنبوران زمستان گذران در داخل كندو توليد مي شوند، حياتي مي باشد زيرا 

ــتان گذران ناقص يا ضعيفي  در صورت عدم مبارزه قبل از آن زنبوران زمس

ــنهاد مي گردد در صورتي كه قرار است مبارزه  توليد مي گردند بنابراين پيش

ــتان گذران  ــرد، اين مبارزه قبل از ايجاد زنبوران زمس ــيميايي صورت گي ش

انجام شود.

نمودار 4- ميانگين تغييرات درصد آلودگي شفيره ها در طول آزمايشنمودار 3- ميانگين تغييرات درصد آلودگي زنبوران بالغ در طول آزمايش
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