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چكيده

در این تحقیق تعداد  180کندوی زنبور عسل مربوط به یک زنبورستان واقع در روستای
اراء اس�تان مازندران به علت تلفات و کاهش تولید مورد بررس�ی و مطالعه قرار گرفتند.
این روس�تا در منطقه ییالقی تلمادره از توابع بخش چهاردانگه شهرس�تان ساری واقع
ش�ده که در ماه های گرم س�ال به دلیل ش�رایط مطلوب اقلیمی ،پوش�ش گیاهی متنوع
و چش�مه های طبیعی ،جایگاه مناس�بی جهت پرورش زنبور عسل به شمار می رود .طی
بررسی های به عمل آمده در بخش انگل شناسی آزمایشگاه مرکزی اداره کل دامپزشکی
مازندران ،تعداد زیادی الرو انگل خارجی از س�طح بدن زنبور های عس�ل جدا و از روی
شکل سر ،چشم ها ،آرواره ها ،شاخک ها و تارهای موجود در آخرین بند شکمی مشخص
گردی�د  40درصد زنبورهای مورد آزمایش ،آلوده به الرو سوس�ک تاول زا گونه (Meloe
 )variegatusمی باشند که در این استان برای اولین بار گزارش می شود.
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In this study, 180 apiaries have been studied related to an apiary located in the village called Era in Mazandaran due to the
loss and production decline. This village is located in Telmadarre countryside of Sari-based Chahardange district that is
considered as an appropriate location for breeding honey bee because of favorable climatic conditions, diverse vegetation
and natural springs. By the analyses conducted at parasitology unit of Mazandaran central laboratory at veterinary organization, a large number of external parasite larvae have been isolated from honey bees body surface and from their head shape,
eyes, mandibles, antennas and hairs at the last abdominal segment, it has been determined that 40 percent of the honey bees
under study are infected by blister beetle larvae (Meloe variegates sp.) that is reported for the first time in this province.
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مقدمه

زنبورهای عس��ل طی دوره زندگی خود ممکن است تحت تاثیر عوامل
بیماری زای مختلفی قرار گیرند که بی توجهی به آنها می تواند خسارات زیادی
را به زنبوردار وارد کند .کنترل برخی حش��رات که به نوعی آفات زنبورهای
عسل به ش��مار می روند از طریق رعایت نکات بهداش��تی و فنی می تواند تا
حدود زی��ادی از این صدمات بکاه��د ( Danielian ،.1386 ، Bahreiniو
 .)1971 ، Nalbadianدر صنع��ت زنبورداری افراد خانواده ملوئیده به دلیل
اس��تفاده از عسل ،گرده ،موم ،اجساد زنبور و مواد زائد کف کندو ،نسبت به
س��ایرین از اهمیت بیشتری برخوردارند ( Tahmasebiو همكاران ,.1377
 .)1974 ،Borchertسوسک های تاول زا از این خانواده بوده و از آنجا که در
مواقع تحریک ،از محل اتصال پاها به بدن ،ماده ای روغنی به نام کانتاریدین
ترش��ح کرده و در صورت تماس با پوست افراد حساس ایجاد تاول می کند،
به آنها سوسک های تاول زا ( )Blister beetlesیا سوسک های روغنی (Oil
 )beetlesمی گویند ( Danielianو .)1971 ،Nalbadian
بالغی��ن جن��س ملوئ��ه ( )Meloeح��دود  25میل��ی متر طول داش��ته،
بالپوش هایش��ان کوتاه و تمامی سطح پشتی بدن را نمی پوشاند .رنگ بدنشان
نیز معموال سیاه است؛ هرچند گونه های مختلف این جنس رنگ های متنوع و
جالبی دارند .اما الروهای سن اول گونه ملوئه واریگاتوس که در این تحقیق به
آنها پرداخته می ش��ود ،سیاهرنگ بوده و ناخن هایی قوی دارند که بوسیله آن
به زنبور می چس��بند .الروهای این آفت بیشتر در مناطق کوهستانی و مرتفع
منتشر هستند .انتقال این الروها به کندو از طریق زنبورهای جستجوگر است
که برای جمع آوری ش��هد به روی گل ها می نش��ینند؛ بدین صورت که الرو بر
روی پاهای عقبی خود ایستاده و به هنگام نشستن زنبور به بدن وی می چسبد
(.)1982 ،Ross ،.1366 ،Wossughi ،.1386 ،Bahreini
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روس��تای اراء در منطق��ه ییالقی تلمادره از تواب��ع بخش چهاردانگه در
جنوب شرق شهرستان ساری واقع شده که در ارتفاع  1841متری از سطح
دریا قرار دارد .این روستا یکی از مناطق خوش آب و هوای استان مازندران
به ش��مار می رود که در ماه های گرم س��ال (اواخر بهار تا پایان تابستان) به
دلیل ش��رایط مطلوب اقلیمی ،پوش��ش گیاهی متنوع ،گل های ش��هددار و
چش��مه های طبیعی ،جایگاه مناس��بی جهت پرورش زنبور عسل می باشد.
البته برودت زیاد هوا و کاهش چش��مگیر گیاهان بومی در فصول سرد سال
موجب ش��ده بومیان منطقه تمایل زیادی به پرورش زنبور عس��ل نداشته و
اغلب زنب��ورداران مناطق دیگر به مدت چند ماه در س��ال ،به عنوان منطقه
ییالقی ب��ه این مکان کوچ می کنند .حضور پرش��مار الرو ملوئه واریگاتوس
در زنبورستانی واقع در این منطقه که برای اولین بار در منابع علمی کشور
در مورد اس��تان مازندران گزارش می ش��ود ،نش��ان از فعالیت این انگل در
ماه های گرم سال دارد که در صورت بی توجهی می تواند خسارات زیادی را
به زنبورداران این اس��تان وارد نماید؛ بنابراین تعیین نقشه پراکندگی آن در
جغرافیای کش��ور با اتخاذ یک مدیریت مناس��ب در پیشگیری و درمان این
آف��ت می تواند نقش مهمی در ارتقاء صنع��ت زنبورداری و کنترل این انگل
ایفا نماید.

مواد و روش ها

در تاریخ  92/3/21با مراجعه یک زنبوردار به آزمایش��گاه مرکزی اداره
کل دامپزش��کی مازندران بدلیل تلفات و کاهش تولید در زنبورستان خود،
بالفاصله به محل اعزام و از نزدیک موضوع مورد بررس��ی قرار گرفت .تعداد
 180کندو در روس��تای ییالقی اراء با پوش��ش گیاهی که بیش��تر ش��امل
گل های گون ،کنگر و آویشن بوده ،قرار داشتند و البته این کندوها  3هفته
در

  پژوهشوسازندگی

آلودگي يك زنبورستان به الرو ...

قبل به این مکان کوچ کرده بودند .در بررسی میدانی بجز کندوهای مذکور،
زنبورستان دیگری در این ناحیه مشاهده نشد.
با بررس��ی اولیه بر روی زنبورهای مرده جلوی درب کندو ،تعداد زیادی
الرو س��یاهرنگ با حدود  3میلی متر طول ،که بیش��تر روی س��ینه و پشت
زنبوره��ا قرار داش��تند ،مش��اهده گردید .تک تک کندوه��ا از نزدیک مورد
مطالع��ه ق��رار گرفته و به صورت جداگانه از هر کن��دو تعداد  30قطعه و در
مجموع  5400زنبور کارگر بصورت تصادفی به همراه الروهای مزاحم روی
بدنش��ان درون شیشه حاوی اتانول  %75ریخته و بالفاصله جهت شناسایی
و تعیین قطعی گونه الرو مذکور ،به آزمایشگاه مرکزی اداره کل دامپزشکی
مازندران منتقل شدند.
جهت تعیین می��زان آلودگی ،ابتدا هری��ک از زنبورهای موجود در هر
شیش��ه (مربوط به هر کندو) توس��ط بینوکوالر مورد بازبین��ی قرار گرفته؛
سپس جهت تشخیص قطعی نوع الرو ،ابتدا الروها از روی سطح بدن زنبور
جدا و جهت شفاف ش��دن ،به مدت  4ساعت در محلول پتاس 7درصد قرار
گرفتند .س��پس هر الرو بصورت جداگانه روی الم ق��رار گرفته و با احتیاط
و به کمک پی پت پاس��تور ،پاهای الرو باز ش��ده و با قرار گرفتن زیر لوپ
(استریو میکروسکوپ) با بزرگنمایی های  25X ، 10Xو  ، 40Xقالب پاها،
ش��کل سر ،چشم ،آرواره ها ،ش��اخک سه بندی و تارهای موجود در آخرین
بند شکمی مورد بررسی قرار گرفتند.

جدا ش��ده در این تحقیق مشخص گردید سر این الروها مثلثی شکل بوده
(ش��کل  )6و در قسمت جلوی سر نیز دارای یک سری مو و آرواره های تیز
و برنده هستند که در گونه های دیگر این جنس دیده نمی شود.
در طرفین سر الروهای مورد آزمایش شاخک های سه بندی مشاهده شد
که در انتهای بند سوم دارای یک موی بلند بودند (شکل  .)3در این الروها  4مو
در بند انتهایی نیز مشاهده شد (شکل  )5که مجموعا از عالیم مهم تشخیصی
در این گونه محس��وب می شود ()1982 ,Ross؛ چون الروهای گونه های دیگر
در این جنس باالخص  M. proscarabaeusقهوه ای رنگ بوده و س��ری گرد
در اندازه ه��ای مختلف دارن��د ( Tahmasebi ,1386 ,Bahreiniو همكاران,
 .)1377نتای��ج حاصل از تحقیقات نش��ان می دهد اس��تفاده از همولنف فقط
توسط الروهای ملوئه واریگاتوس انجام می گیرد و این موضوع در مورد الروهای
دیگ��ر این جنس صدق نمی کند .به طور مثال الروهای M. proscarabaeus
فقط از عسل موجود در کندو استفاده کرده و خطر چندانی را متوجه زنبورهای
عسل نمی کنند (.)1366 ,Wossughi

نتيجه

در بررسی به عمل آمده مشخص گردید تعداد  2160زنبور عسل کارگر
یعنی  40درصد از کل نمونه های مورد آزمایش ،آلوده به الرو گونه Meloe
( variegatusش��کل  )1متعلق به جن��س  Meloeاز خانواده Meloidae
بودند .ای��ن آلودگی در همه 180کندوی نمونه برداری ش��ده با پراکندگی
مشابه به چشم می خورد که البته باعث بروز خسارت شدید و تلفات در این
زنبورستان شده بود (جدول .)1

شکل  -1الرو نسل یک حشره

جدول  :1میزان آلودگی زنبورهای نمونه برداری شده به الرو Meloe variegatus
تعداد کندوهای

تعداد زنبور

شده

شده از هر

نمونه برداری

180

نمونه برداری
کندو
30

تعداد کل

زنبورهای

تعداد

زنبورهای

آزمایش شده

آلوده

5400

2160

درصد

آلودگی

%40

از نظر ریخت شناس��ی ،نس��ل اول الروهای ملوئه که در این مطالعه از
زنبورهای عس��ل جدا و مورد ارزیابی قرار گرفتند س��یاهرنگ بوده و طولی
برابر  3میلی متر داش��تند .یکی از وجوه مش��خصه ای��ن الروها که آن را از
گونه های دیگر جنس ملوئه متمایز می کند ،داش��تن بدنی کشیده به همراه
 3جفت پا و همچنین  3قالب قوی در هریک از پاهاس��ت که به آنها کمک
می کند تا به بدن زنبور عسل بچسبند (شکل های  2و  .)4با بررسی الروهای

شکل  -2پاهای الرو
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شكل  :3تار موی انتهایی شاخک

شكل  :5چهار تار موجود در آخرین بند شکمی

بحث

ط��ول دوره آلودگی کندو به الرو سوس��ک ملوئی��ده در حدود یک ماه
اس��ت .حشرات بالغ بس��یار تنبل بوده و به دلیل نداش��تن بال زیری ،پرواز
نم��ی کنن��د 1366 ,Wossughi .زمان ظهور مرحله بالغ این حش��رات را
اردیبهش��ت ماه و هنگام ظهور الروه��ای آن خردادماه تقریبا مصادف با بچه
دادن کندوه��ا گزارش کرد که ب��ا نتایج حاصل از این تحقیق مطابقت دارد.
همان طور که در این تحقیق مش��اهده شد ،استرس ناشی از آلودگی شدید
زنبورها با نوزاد سوس��ک ،آنه��ا را از انجام وظایف روزانه باز می دارد .در این
هنگام زنبورها به کمک آرواره های خود ،الروها را از کندو بیرون ریخته ،لذا
تعداد زیادی الرو مرده جلوی درب کندو مشاهده گردید.
خانواده ملوئیده دارای  2000گونه بوده و در بیش��تر نقاط دنیا پراکنده
هستند .در اروپا  4گونه و در ارمنستان  8گونه آنها شناسایی و گزارش شده
که به تفکیک گونه در جدول  2آمده است (Bologna ،.1386 ، Bahreini
و  Morse ،.1984 ، Marangoniو  .)1990 ، Nowoyrodzkiانتشار این
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شكل  :4سه قالب موجود در انتهای پا

شكل  :6سر مثلثی و آرواره ها

حشره و الروهای آن در استان های گیالن ،خراسان ،فارس و همدان گزارش
شده( ( Eilamiو همكاران Tahmasebi ،1385 ,و همكارانsWo ،.1377 ,
 )1366 ، sughiولی در مورد میزان پراکندگی آن در نقاط مختلف کش��ور
از جمله استان مازندران و نحوه انتشار این سوسک مزاحم اطالعات دقیقی
در دست نیست .این حشرات دارای دگردیسی اغراقی( ( rHypermetamo
 )phoseهس��تند .آنها دارای هفت س��ن الروی بوده و زمستان گذرانی خود
را در الرو سن ششم به انجام می رسانند .جنس ماده گونه واریگاتوس اوایل
بهار در س��وراخ های متعددی که درون زمین حف��ر می کند ،حدود 1000
ع��دد تخم می گذارد .پ��س از  4تا  6هفته الروها از تخ��م خارج می گردند
که بس��یار پرتحرک می باشند .الروهای س��ن اول ،از ساقه و برگ گل های
وحش��ی باال رفته و درون گل ها قرار می گیرند .س��پس به هنگام نشس��تن
زنبور خود را محکم به موهای بدن وی چسبانده و به کندو منتقل می شوند
( Tahmasebiو هم��كاران Bologna .1377 ,و .1984 ، Marangoni
.)1982 ، Ross
در
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جدول  :2فهرست خانواده ملوئیده مرتبط با زنبورهای عسل ( Bologna ,.1386 ، Bahreiniو  Morse ,.1984 ، Marangoniو )1990 ، Nowoyrodzki

میزبان

خانواده

نام علمی

نوع ارتباط
الرو به حد فاصل سر و قفسه سینه زنبور می چسبد ولی به داخل بدن نفوذ نمی کند

Apis mellifera

Meloidae

Meloe hungarus

الرو سر خود را بین سینه و شکم زنبور فرو می کند .از همولنف تغذیه کرده و موجب خسارات شدید می شود

Apis mellifera

Meloidae

Meloe variegatus

الرو آزادانه روی بدن زنبور حرکت و فقط از عسل تغذیه می کند

Apis mellifera

Meloidae

Meloe proscarabaeus

الرو آزادانه روی بدن زنبور حرکت کرده ولی از همولنف زنبور تغذیه نمی کند

Apis mellifera

Meloidae

Meloe violaceus

الرو از عسل موجود در کندو استفاده کرده و موجب کاهش تولید می شود

Apis mellifera

Meloidae

Meloe tuccius

الرو آزادانه روی بدن زنبور حرکت می کند ولی به داخل بدن نفوذ نمی کند

Apis mellifera

Meloidae

Meloe faveolatus

الرو از عسل موجود در کندو استفاده کرده و موجب کاهش تولید می شود

Apis mellifera

Meloidae

Meloe cavensis

الرو آزادانه روی بدن زنبور حرکت می کند ولی به داخل بدن نفوذ نمی کند

Apis mellifera

Meloidae

Meloe cicatricosus

رفتار انگلی این الرو به گونه ای است که به هنگام جمع آوری دانه گرده
توسط زنبورها ،به روی بدن آنها رفته و خود را بین سینه و شکم و یا ناحیه
نرم حد فاصل بندهای ش��کمی مخفی می کند .در این حالت توسط فک ها
سر خود را به داخل بدن زنبور فرو کرده و از همولنف حیوان تغذیه می کند.
این امر موجب می شود آن بخش بدن از کار افتاده و زنبور برای انجام اعمال
خود از طرف دیگر بدن استفاده کند .زنبوران مبتال به این انگل قدرت پرواز
خود را از دست داده و پس از چندی از بین می روند( ( Danielianو lNa
 Morse ،1971 ، badianو .)1990 ، Nowoyrodzki
 1936 ،Orosiنی��ز از تحقیق خود چنین نتیجه گرفت که مرگ و میر
ن��وزادان زنبور به علت مزاحمت الروه��ا روی بدن زنبور نبوده؛ بلکه به دلیل
تغذیه الروهای گونه واریگاتوس از همولنف آنها صورت می گیردBorcher .
 1974گزارش کرد میزان آلودگی زنبور عسل به این الرو  1-3درصد است
که تحت ش��رایط ویژه ای به  10درصد هم می رس��د؛ ولی در تحقیق حاضر
میزان آلودگی و پیامد آن اثرات مختلف این الرو بر تولید و سالمت زنبورها
به  40درصد رسید که تاکنون در این استان گزارش نشده است.
تحقیقات نش��ان داده ک��ه این الروها به دلیل اس��تفاده از همولنف ،به
مدت  30روز روی بدن زنبورهای عس��ل زنده مانده و پس از س��پری شدن
این دوره جهت ادامه رشد ،جفت گیری نر و ماده و تخم ریزی از کندو خارج
می ش��وند .این حشرات یک نسل در سال دارند و نحوه تغذیه حشره کامل
و الرو آن کامال با یکدیگر متفاوت اس��ت؛ به نحوی که حش��ره کامل از برگ
و س��اقه گیاه��ان و الرو آن ها از دانه گرده و همولن��ف زنبور تغذیه می کند
( Tahmasebi .)1936 ، Orsi ،.1386 ، Bahreiniو هم��كاران1377 ,
با تحقیقی که بر روی  2گونه سوس��ک ت��اول زا انجام دادند گزارش کردند
حش��رات بالغ بسیار تنبل بوده و به دلیل نداشتن بال زیری پرواز نمی کنند.
اغلب آنها برگخوار بوده و از برگ خانواده لگومینوز و آالله تغذیه می کنند.
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