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چکيده

عوامل بیماریزای فرصت طلب قارچی (آسکوســفرا آپیس ،آسپرژیلوس فالووس ،آسپرژیلوس فومیگاتوس) در زنبوران
عســل ،سبب زیانهای اقتصادی و بهداشــتی قابل توجهی میگردند .این مقاله به بررسی فراوانی این عوامل در کندوهای
زنبور عسل استان مازندران میپردازد .برای این منظور ،در سال  ،1380درسطح استان ،پنج منطقه (شهرستانهای :نوشهر،
نور ،آمل ،ســاری و بهشــهر) انتخاب گردید .نمونهگیری در سه فصل بهار ،تابســتان و پائیز انجام شد .در هر فصل از هر
منطقه 10 ،زنبورســتان و ازهر زنبورســتان 4 ،کندو و از هر کندو نمونههای (زنبور ،الرو ،گرده و عسل) به صورت تصادفی
انتخاب شــدهاند .درمجموع این تحقیق از  468کندو در طی سه فصل نمونهگیری به عمل آمده است .در آزمایشگاه ،کشت
میکروبی برروی نمونهها انجام شد .نتایج نشان میدهد که  %36/5از کل نمونههای مورد آزمایش آلوده به قارچهای بیماریزا
(آسکوسفرا آپیس ،آسپرژیلوس فالووس ،آسپرژیلوس فومیگاتوس) بودهاند ،برحسب نوع نمونه (زنبور ،الرو ،گرده و عسل)
میزان آلودگی به ترتیب  %37/10 ،%33/30 ، %37/40و  %36/70میباشد که به لحاظ آماری معنیدار نمیباشد .همچنین بر
حســب نوع قارچهای بیماریزا ،میزان آلودگی نمونهها به قارچ آسکوسفرا آپیس ، %0/43 ،قارچهای آسپرژیلوس فالووس
و آســپرژیلوس فومیگاتوس  %36/07 ،تعیین گردیده اســت ،که تفاوت به لحاظ آماری معنیدار میباشد .بنابر این در این
تحقیق ،در کندوهای زنبور عسل استان مازندران  ،آلودگی به قارچ آسکوسفرا آپیس بسیار اندک بوده ،درصورتیکه آلودگی
به قارچهای آسپرژیلوس فالووس ،آسپرژیلوس فومیگاتوس فراوان میباشد.
كلمات كليدي :فراوانی ،آسکوسفرا آپیس ،آسپرژیلوس فالووس ،آسپرژیلوس فومیگاتوس ،زنبورعسل
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The frequency of opportunist fungal pathogens (Ascosphaera apis, Aspergillus flavus, Aspergillus
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Opportunist fungal pathogens (Ascosphaera apis, Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus) cause considerable economic and health losses in honey bees. This article deals with the frequency of these agents in the bee hive in Mazandaran province. For this purpose, five regions (Noshahr, Nour, Amol,sari and Behshahr) were chosen in 1380.
Samplings were conducted in the spring, summer and autumn.10 apiaries of each region and from each of which 4
hives were randomly selected In each season. In this study, a total of 468 hives were sampled during three seasons. In
the laboratory, microbial cultures Operation were performed on samples. The results showed that 36.5% of samples
were contaminated with pathogenic fungi (Ascosphaera apis, Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus). According
to the type of sample (bees, larvae, pollen and honey), contamination rate are 37.4 %, 33.3%, 37.1 % and 36.7 %,
respectively which is not statistically significant. Also according to the type of pathogenic fungi, contamination rate
with Ascosphaera apis, 0.43% and (Aspergillus flavus + Aspergillus fumigatus) , 36.07 % has been determined. The
difference is statistically significant. Therefore, in this study, Ascosphaera apis infection is very low, whereas Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus infection is abundant.
Key words: frequency, Ascosphaera apis, Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus, bee

مقدمه
زنبوران عســل به عنوان یکی از ســودمندترین حشــرات برای انسان
محسوب میگردند ،زیرا عالوه بر تولید محصوالت طبیعی با ارزش از قبیل
عســل و موم ،نقش بســیار مهمی در اکوسیستم و بقای بسیاری از گیاهان
ایفــا مینمایند .این موجودات به طیف وســیعی از عوامل بیماریزای زنده
و تهدیدات محیطی حســاس میباشــند ( .)9تا به امروز بسیاری از عوامل
محیطی و ژنتیکی موثر بر سالمتی زنبوران عسل شناخته شدهاند .همچنین
جانداران ذره بینی عامل بیماریهای زنبورعسل شناسائی و داروهای جدید
برای مبارزه با آنها تولید شده است ( .)12کلنیهای زنبورعسل به سرعت
و با کاهش جمیعت زنبوران و یا جمیعت الروهای خود ،نســبت به تغییرات
محیط زیست واکنش نشان داده ،بطوریکه امروزه سالمتی زنبوران عسل را
میتوان به عنوان یک شاخص در تعیین سالمت محیط زیست آنها در نظر
گرفت ( .)16قارچها نیز به عنوان ساپروفیتهای معمولی زنبور و شانهای
کندو هســتند ،ولی دســتهای از آنها به عنوان قارچهای بیماریزا محسوب
میشــوند .بیماریهای قارچی در زنبور عسل جزء آن دسته از بیماریهایی
محســوب میشــوند که عمدتا ˝ نوزادان را مورد حمله قــرار داده و مبتال
میسازند .در این میان نقش قارچ آسکوسفرا آپیس به عنوان عامل بیماری
الرو گچی و قارچهای آســپرژیلوس فالووس و آســپرژیلوس فومیگاتوس و

آسپرژیلوس نیجر به عنوان عوامل بیماری الرو سنگی قابل توجه میباشند.
در بیمــاری نوزاد گچی ،الروهای آلوده در داخل ســلولهائي كه به تازگي
درب آنها بسته شده تلف ميشود ،سپس قارچ در سطح بدن الرو گسترش
يافته و موجب مي شود كه الرو خشك شده به رنگ سياه يا سفيد در آمده
به اصطالح موميائي ميشــود .در هنگام اوج بيماري نوزادان موميائي شده
در جلوي دريچه پرواز ديده ميشــوند ،اين الروها توسط زنبوران از داخل
حجرات بيرون كشــيده شده و به خارج از كندو حمل ميشوند .در بیماری
نوزاد سنگی ،نیز شــاهد الروهای مرده در حجرههاي باز و بسته میباشیم.
شــکل الرو در اوایل شیوع بیماری سفید و پف کرده ،سپس سبز تا قهوهای
روشن و در نهایت سفت و ســخت میشود .از ديگر نشانههای بیماری اين
اســت كه الرو مرده به راحتی و بدون چسبندگی از حجرهها جدا ميشود.
بعــاوه در اين بيمــاري ،کلونی دچار ضعف ،ناتوانی و بی قراری میشــود
( .)4اســپور قارچهای آسکوسفرا آپیس ،آسپرژیلوس فالووس ،آسپرژیلوس
فومیگاتوس و آســپرژیلوس نیجر به طور عمده در خاک ،گیاهان ،کندوها،
عســل ذخیره شده ،شانها ،گرده ،سیستم گوارشی و بدن زنبورعسل وجود
دارند .با بوجود آمدن شــرایط مناسب در اثر شــرایط جغرافیائی منطقه و
محل اســتقرار کندوها و برخی از عوامل در داخل کندو ،این اسپورها فعال
شده و ســبب بیماری در زنبوران میگردند ( .)10تحقیقات نشان میدهد
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که در شرایط مختلف آب و هوائی ،اسپور این قارچها تا  15سال فعال باقی
مانده و در دمای  -6درجه ســانتی گراد تــا  5روز زنده میمانند ( .)14در
شــدت بروز بیماریهای قارچی ،عوامل فیزیکی و شیمیائی از قبیل عوامل
اســترسزای بیولوژیکی ،تغییرات دمای محیــط ،رطوبت ،آلودگی محیط،
سموم آفتکشها ،حمله انگلها و شکارچیان و همچنین سویههای قارچ و
ژنتیک زنبوران نیز به عنوان عوامل مســاعدکننده موثر میباشند .تحقیقات
در این زمینه نشــان میدهد که در کلنیهای زنبور عســل با تنوع ژنتیکی
باال ،میزان شــیوع بیمــاری الرو گچی به مراتب کمتــر از کلنیهایی بوده
اســت که از تنوع ژنتیکی کمتری برخوردار بودهاند ( .)23از ســوی دیگر
رفتار بهداشتی زنبوران عسل یک شکل مهم از ایمنی اجتماعی در کلنیها
محســوب میگردد ( .)19این رفتار بهداشــتی ناشی از یک صفت ژنتیکی
اســت که توسط  2تا  7جایگاه ژنی کنترل میگردد ( .)20مکانیزم رفتاری
زنبوران کارگر در راستای تنظیم دمای کندو ،در کاهش شیوع بیماری الرو
گچی موثر میباشــد .تصور بر این است که زنبوران کارگر با افزایش نسبی
دمای کندو ،سبب کاهش شیوع بیماری الرو گچی میگردند ( .)15از طرف
دیگر عوامل اســترسزا زنده و غیر زنده از طریق تضعیف سیســتم ایمنی
زنبوران عســل ،آنها را مســتعد به عفونتهای قارچــی مینمایند ( .)4به
همین دلیل در طی چند سال اخیر سعی بر آن بوده است که با اصالح نژاد،
زنبوران مقاوم به بیماری را بوجود آورند و در این زمینه نیز به موفقیتهای
هم دســت یافتهاند ( .)11در مجموع این عوامل بیماریزای فرصت طلب،
همه ســاله بدلیل کاهش قابل توجه جمیعت زنبوران عســل در یک کلنی،
ســبب ضرر و زیانهای اقتصادی قابل توجهای به صنعت زنبورداری کشور
میگردند .از ســوی دیگر ،در بیماری قارچی نوزاد سنگی ،احتمال آلودگی
فرآوردههای کندو به توکسین حاصل از عامل این بیماری و به خطر افتادن
بهداشت انسان در اثر تغذیه به این فرآوردهها وجود دارد .در استان مازندران
با توجه به گســتردگی پرورش زنبورعسل و همچنین وسعت زیاد و شرایط
مناسب آب و هوائی ،امکان شیوع گســترده این قارچها در زنبورستانها و
بیماریهای ناشــی از آنها دور از انتظار نیســت ( .)1بر همین اســاس این
تحقیق به بررسی و جداســازی عوامل بیماریزای فرصت طلب قارچی در
کندوهای زنبور عسل استان مازندران میپردازد.

ش کار
مواد و رو 
به منظور انجام این تحقیق در ســال  ،1380در سطح استان مازندران
پنج منطقه (شهرســتانهای نوشــهر ،نور ،آمل ،ســاری و بهشهر) انتخاب
گردیدند .نمونهگیری در ســه فصل بهار ،تابســتان و پائیز انجام شد .در هر
فصل از هر شهرســتان  10زنبورستان و ســپس از هر زنبورستان 4 ،کندو
به صورت تصادفی انتخاب و نمونههای الزم اخذ شدهاند .به دلیل مشکالت
موجود در زنبورستانها و شــرایط نامناسب جوی در فصل پائیز ،بر خالف
فصول بهار و تابســتان ،تنها تعداد  68عدد کندو مورد بررســی قرار گرفت.
بنابراین در مجموع در این تحقیق  468کندو در طی ســه فصل در استان
مازندران مورد بررســی قرار گرفته است .جدول  1توزیع فراوانی کندوهای
مورد بررسی بر حسب فصول مختلف سال را نشان مید هد.
نمونههای اخذ شده از هر کندو شامل موارد ذیل میباشد:
 -1زنبور پرستار و زنبور بالغ :ده عدد زنبور بالغ و ده عدد زنبور پرستار
مجمو عا" بیست عدد را در داخل یک شیشه کوچک درب دار استریل قرار
داده شدهاند.
 -2الرو :ده عــدد الرو  4الــی  5روزه ،ده عــدد الرو بالــغ و ده عدد
شــفیره از سلولهای سربســته مجمو عا" سی عدد الرو و شفیره را با پنس
ضدعفونی شــده خارج و در داخل یک شیشه کوچک درب دار استریل قرار
داده شدهاند.
 -3گرده :یک قطعه کو چک  1×1سا نتیمتر از سلولهای حاوی گرده
در روی قاب را جدا کرده و در شیشــه کوچک درب دار اســتریل قرار داده
شدهاند.
 -4عســل :مقدار  50گرم (حدودا") عسل را از قاب برداشته و در یک
ظرف استریل دربدار شیشهای قرار داده شدهاند.
با توجه به اینکه نمونههای جمعآوری شــده از هر کندو شامل -1 :الرو
و شــفیره  – 2زنبور پرســتار و بالغ  – 3عسل  – 4گرده بوده است ،لذا در
مجموع این طرح  1872 ،نمونه مورد آزمایش قرار گرفتهاند .جدول  2توزیع
فراوانی مطلق و نسبی نمونههای مورد بررسی بر حسب نوع نمونه و در صد
هر یک را در کل سه فصل نشان میدهد.
سپس نمونهها به آزمایشگاه منتقل و آزمایش قارچشناسی به شرح ذیل

جدول  -1توزیع فراوانی کندوهای مورد آزمایش بر حسب فصل
کندو

ردیف

فصل

1

بهار

200

2

تابستان

200

%43/7

3

پا ئیز

68

%12/6

جمع

468

%100

59

تعداد

در صد
%43/7
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صورت گرفته است:
 -1زنبور پرســتارو زنبور بالغ :دســتگاه گوارش 4عــدد زنبور را خارج
نموده و  5الی  8بار در آب مقطر استریل شستشو داده و سپس در ۲۵mL
ســرم فیزیولوژی  %0.85هموژنیزه کرده و ســپس برروی محیط کشــت
سابرودکستروز آگار (با سیکلوهگزامید و بدون سیکلوهگزا مید) کشت داده
شدهاند.
 -2ال رو و شــفیره 8 :عدد الرو و شــفیره را در آب مقطر استریل (mL
 )10هموژنیزه کرده و ســپس برروی محیط کشت سابرو دکستروز آگار (با
سیکلوهگزامید و بدون سیکلوهگزامید) کشت داده شدهاند.
 -3گرده 100 :میلیگرم گرده را با  0.2 mLآب مقطر استریل مخلوط
کرده و سپس برروی محیط کشت سابرو دکستروز آگار (با سیکلو هگزامید
و بدون سیکلوهگزا مید) کشت داده شدهاند.
 -4عسل :عسل ابتدا" در درجه حرارت سی الی چهل درجه سانتیگراد
قرار داده تا روان گشــته و ســپس از یک تنظیف عبور داده تا نا خالصیها

گرفته شــود .ده گرم عسل را با  10 mLآب مقطر استریل مخلوط نموده و
بعد از یکنواخت کردن بر روی محیط کشت سابرو دکستروز آگار (با سیکلو
هگزامید و بدون سیکلوهگزا مید) کشت داده شدهاند.
نهایتــا˝ پلیت ها درانکوباتور  30درجه ســانتیگراد قرارداده شــده و
نتایج رشــد قارچ در پلیتهای با ســیکلوهگزامید  14و در پلیتهای بدون
سیکلوهگزامید  7روز بعد از کشت در زیرمیکروسکوپ نوری و با بزرگنمائی
 100مورد بررسی قرارگرفته و ثبت گردیدهاند ( .)3الزم به توضیح است که
آزمونهای آماری این تحقیق با استفاده از نرم افزار  spssانجام شده است .
نتایج
نمونههای چهارگانه (زنبور بالغ ،الرو ،گرده و عسل) پس از جمعآوری،
از لحــاظ آلودگی به قارچهای بیماریزا مورد بررســی قرارگرفتهاند .نتایج
بدست آمده از کشت نمونههای مذکور ،نشان میدهد که در مجموع %36/5
از کل نمونههای مورد آزمایش به لحاظ آلودگی به قارچهای بیماریزا مثبت

جدول  - 2توزیع فراوانی مطلق و نسبی نمونههای مورد برر سی بر حسب نوع نمونه در کل سه فصل
ردیف

نوع نمونه

تعدادنمونه

درصداز کل نمونه

1

زنبور

468

%25

2

ال رو

468

%25

3

گرده

468

%25

4

عسل

468

%25

1872

%100

جمع

جدول  -3تعداد و درصد آلودگی به قارچهای بیماریزا (آسکوسفرا آپیس ،آسپرژیلوس فالووس و آسپرژیلوس
فومیگاتوس) بر حسب نوع نمونه درکل سه فصل
وضیعت آلودگی

نمونه های آلوده
تعداد

درصد

تعداد

درصد

زنبور

175

37/40

293

62/60

الرو

156

33/30

312

66/70

گرده

174

37/10

294

62/90

عسل

181

36/70

287

61/30

جمع کل

686

36/50

1186

63/50

نمونه

در

نمونه های غیرآلوده

  پژوهشوسازندگی

60

شماره  ،113نشريه دامپزشكی ،زمستان 1395

بودهاند .این میزان برحســب نوع نمونه زنبور ،الرو ،گرده و عسل به ترتیب
 %37/10 ،%33/30 ، %37/40و  %36/70میباشد (جدول .)3
شــایان ذکر است ،اختالف قابل توجهی در ارتباط با فراوانی و یا درصد
آلودگی در بین نمونههای مورد مطالعه (زنبور بالغ ،الرو ،گرده و عســل) به
قارچهای بیماریزا (آسکوسفرآ آپیس ،آسپرژیلوس فالووس و آسپرژیلوس
فومیگاتوس) وجود ندارد .بر اساس جدول  3میزان آلودگی نمونههای زنبور،
الرو ،گرده و عسل به ترتیب برابر با  37/10 ،33/30 ،37/4و  36/70درصد
بوده است .شــایان ذکر است انجام آزمون کای اسکوئر ،در ارتباط با تفاوت
میزان آلودگیهای قارچی نیز برابر با  0/33بدســت آمده که این تفاوت در
سطح  0/01معنیدار نیست.
همچنین درصد آلودگی بر حســب نوع قارچهای بیماریزا (آسکوسفرا
آپیس ،آسپرژیلوس فالووس و آسپرژیلوس فومیگاتوس) درکل سه فصل در
این مطالعه نیز تعیین گردیده است (جدول  .)4بر این اساس میزان آلودگی
نمونهها به قارچ آسکوســفرا آپیس %0/43 ،و میــزان آلودگی به قارچهای
آسپرژیلوس فالووس و آســپرژیلوس فومیگاتوس %36/07 ،تعیین گردیده
اســت .انجام آزمون کای اســکوئر ،در ارتباط با تفاوت میزان بر اساس نوع
آلودگیهای قارچی برابر با  17/81بدســت آمده اســت که این تفاوت در
سطح  0/01معنیدار میباشد.
همچنین میزان آلودگی کندوها به قارچهای بیماریزا بر حســب نوع
نمونه و در فصول مختلف (بهار -تابستان– پائیز) نیز درجدول  5نشان داده
شــده است .بر این اســاس آلودگی به قارچ آسکوسفرا آپیس تنها در فصل
بهار و به میزان  %1میباشد ،در صورتیکه آلودگی با قارچهای آسپرژیلوس
فالووس و آســپرژیلوس فومیگاتوس در فصلهای بهار ،تابســتان و پائیز به
ترتیب به میزان  %31 ، %38و  %49/3تعیین گردیده است (جدول  .)5الزم
به یادآوری است انجام آزمون کای اسکوئر در بین درصد و فراوانی قارچهای
بیماریزا در فصول مختلف بهار ،تابســتان و پائیز ،اختالف معنیداری را در
ســطح  95درصد نشان نداده اســت .الزم به ذکر است مقدار کای اسکوئر
محاســبه شده برابر  4/10میباشــد که از مقادیر کای اسکوئر جدول کمتر
بوده است.

بحث
در این تحقیق ما به بررسی فراوانی عوامل بیماریزای قارچی (آسکوسفرا
آپیس ،آســپرژیلوس فالووس و آســپرژیلوس فومیگاتــوس) درکندوهای
زنبورعســل اســتان مازندران پرداختهایم .نتایج بدست آمده از بررسیهای
آزمایشگاهی نشان میدهد که بخشی ،به لحاظ آلودگی قارچی (آسکوسفرا
آپیس ،آســپرژیلوس فالووس و آسپرژیلوس فومیگاتوس) مثبت بودهاند که
این میزان آلودگی بر اساس نوع نمونه مورد آزمایش (زنبور بالغ  ،الرو ،گرده
و عسل)  ،به ترتیب  %37/10 ، %33/30 ، %37/40و  %36/70تعیین گردیده
است (جدول  .)3با توجه به اینکه در این تحقیق ،دو عامل بیماریزا و مهم
فرصت طلب قارچی از کندوهای زنبور عســل استان مازندران جداسازی و
شناســائی گردیدهاند ،لذا بحث پیرامون نتایج بدست آمده را در دو قسمت
الف :عامل بیماری الرو گچی (آسکوســفرا آپیس) و ب :عوامل بیماری الرو
سنگی (آسپرژیلوس فالووس و آسپرژیلوس فومیگاتوس) ادامه میدهیم.
عامل بیماری الرو گچی (آسکوسفرا آپیس)
آسکوســفرا آپیس به عنوان مهمترین پاتــوژن قارچی با حدت باال در
زنبورعسل مطرح میباشد .اسپور قارچ بطورعمده در خاک ،گیاهان ،کندو،
عسل ذخیره شده ،شان ،گرده و دستگاه گوارش زنبوران وجود دارد و تحت
شرایط مناســب ســبب بروز بیماری در الروها میگردند ( .)15نتایج این
تحقیق نشان میدهد که در مجموع  %0/43از کل نمونههای مورد آزمایش،
آلوده به قارچ آسکوســفرا آپیس میباشــند ،که با عالئم بالینی نیز همراه
بوده است (جدول  .)4مقایسه نتایج این تحقیق با نتایج سایرمحققان نشان
میدهد که فراوانی این قارچ درکندوهای زنبور عسل استان مازندران پائین
میباشد .در حالیکه پورغفور ( )1385در مطالعات خود در استان گلستان
میزان آلودگی کندوها به قارچ آسکوسفرا اپیس را  %2تعیین نموده است ()2
 ،بررســیهای آزمایشگاهی  Encarnaو همکاران ( )2013در اسپانیا ،میزان
آلودگی کندوها به قارچ آسکوسفرا آپیس را  Emek ،%5و همکاران ()2013
در استانبول ترکیه این میزان را  %10/2و  Yoshiyamaو همکاران ()2011
در ژاپــن آن را  %24/1گزارش نمودهانــد ( .)7،8،24همچنین  Ozkırımو

جدول  -4درصد آلودگی بر حسب نوع قارچهای بیماریزا (آسکوسفرا آپیس،آسپرژیلوس فالووس و
آسپرژیلوس فومیگاتوس) درکل سه فصل

وضیعت آلودگی قارچی

درصد

آسکوسفرا آپیس

0/43

آسپرژیلوس فالووس  ،آسپرژیلوس فومیگاتوس

36/07

غیر آلوده

63/50

جمع کل

100

61
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فراوانی عوامل بیماریزای فرصت طلب قارچی ...

همــکاران ( )2002و  Cakmakو همــکاران ( )2003در مطالعات خود در
آنکارا آلودگی کندوها به قارچ آسکوســفر آپیس را به ترتیب  %3/84و %26
اعــام نمودهاند ( .)6،21بنابراین نتایج این تحقیق حاکی از آن اســت که
فراوانی عامل بیماری الرو گچی در اســتان مازندران همانند استان گلستان
بســیار پائین میباشد .شــاید عواملی از قبیل :ویژگیهای قارچ آسکوسفر
آپیس که یک انگل اجباری در زنبوران عسل میباشد و برای رشد به شرایط
خاصی نیاز دارد ،و از طرف دیگر زنبوران عســل عموما˝ نوزادان مرده را به
خارج از کندو حمل مینمایند و همچنین بارندگی نســبتا˝ کم منطقه در
زمان مورد مطالعه ،دالیل پائین بودن آلودگی در کندوهای مربوطه باشــد.
البته این موضوع نیاز به بررســی بیشتری دارد .همچنین نتایج تحقیقات ما
بیانگر این موضوع است که آلودگی به این قارچ فقط در فصل بهار مشاهده
شده است (جدول  .)5تحقیقات نشان میدهد ،جهت بروز بیماری در کندو،

یک دوره سرمای کوتاه مدت ( 24ساعت) تحت عنوان استرس سرمائی نیاز
میباشــد ( .)22به همین دلیل بیماری معموال˝در فصول زمســتان و بهار
و زمانی که هوا ســرد و مرطوب بوده و تهویه کندو نامناســب باشد ،شایع
است( .)14بنابراین جداسازی عامل بیماری همراه با بروز نشانیهای بالینی
آن در فصل بهار ،میتواند بدلیل شرایط ذکر شده باشد.

عوامل بیماری الرو سنگی (آسپرژیلوس فالووس و آسپرژیلوس
فومیگاتوس)

الروســنگی نیــز به عنوان یک بیمــاری کم حدت در زنبوران عســل
میباشــد .به همین دلیل کمتر مورد توجه زنبورداران قرار گرفته است (.)5
در این میان تعدادی از گونههای جنس آسپرژیلوس که انگل اجباری بوده،
به عنوان عامل الرو سنگی در زنبوران عسل مطرح میباشند.

جدول  - 5توزیع فراوانی مطلق و نسبی قارچهای بیماریزای جدا شده بر حسب نمونه و در فصول مختلف
(بهار -تابستان– پائیز)

نمونه های آلوده

وضیعت و نوع آلودگی

آسپرژیلوس فالووس و آسپرژیلوس

آسکوسفرا آپیس
فصل و نمونه مورد
آزمایش

بهار

تا بستان

پا ئیز

نمونه های غیرآلوده

فومیگاتوس

جمع

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

زنبور

2

%1

78

%39

80

122

%61

الرو

2

%1

70

%35

72

131

%65/5

گرده

2

%1

79

%39/5

81

120

%60

عسل

2

%1

77

%38/5

79

123

%61/5

جمع

8

%1

304

%38

312

488

%61

زنبور

0

0

65

%32/5

65

135

%67/5

الرو

0

0

53

%26/5

53

147

%73/5

گرده

0

0

59

%29/5

59

141

%70/5

عسل

0

0

71

%35/5

71

129

%64/5

جمع

0

0

248

%31

248

552

%69

زنبور

0

0

32

%47

32

36

%53

الرو

0

0

34

%50

34

34

%50

گرده

0

0

35

%51/4

35

33

%48/6

عسل

0

0

33

%48/5

33

35

%41/5

جمع

0

0

134

%49/3

134

138

%50/7

در
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نتایج آزمایشــگاهی بدســت آمده ه در این تحقیق حاکی از آن است
که میزان آلودگی به اســپور قارچهای آسپرژیلوس فالووس و آسپرژیلوس
فومیگاتوس در نمونههای مورد مطالعه  %36/07میباشد ،که فاقد هر گونه
عالئــم بالینی نیز بودهانــد (جدول  .)4بر خالف عامــل الرو گچی ،میزان
آلودگــی کندوهای اســتان به اســپور قارچهای آســپرژیلوس فالووس و
آســپرژیلوس فومیگاتوس بسیار باال میباشــد .مقایسه نتایج این تحقیق با
نتایج ســایر محققان نیز این موضوع را تائیــد مینماید .پورغفور ()1385
در مطالعات خود در استان گلســتان میزان آلودگی کندوهای استان را به
قارچهای آسپرژیلوس فالووس و آســپرژیلوس فومیگاتوس  %10/5تعیین
نموده است که بدون نشانیهای بالینی نیز بودهاند ( .)2همچنین تحقیقات
 Emekو همکاران ( )2013در اســتانبول این میــزان را  %5/5و  Kirpikو
همــکاران ( )2010نیز حتی آن را  %1/5تعییــن نمودهاند ( .)7،17اصوال"
گونههای مختلف آســپرژیلوس از ساکنان عادی کندو و انگلهای اختیاری
زنبوران عسل هستند که بطور عمومی در خاک و دیگر مواد زنده و غیرزنده
وجود دارند .کونیدیای این قارچها دارای ظرفیت تولید مثلی بسیار باال بوده
و تحمل دامنه دمائی آنها از  12درجه ســانتیگراد تا  50درجه سانتیگراد
متغییر میباشــد( .)5در مجموع این امر ســبب میگردد که گونههای این
قارچ هم در زنبوران بالغ به ظاهر ســالم و هم در الروهای به ظاهر ســالم
حضور داشته و سبب تضعیف سیستم ایمنی زنبوران گردند ( .)13،18فقط
در شــرایطی که ســویههای بسیار حاد این دســته از قارچها به کندوهای
ضعیــف حمله کنند و همچنین دز اســپور و دمای کندو باال و تهویه ناقص
باشــد و یا اینکه زنبور به مدت طوالنی حبس شود ،بیماری بروز میکند .به
همین دلیل در بررســیهای انجام گرفته از لحاظ آزمایشگاهی موارد باالئی
از آلودگی جدا شــده ولی هیچگونه موارد بالینی این بیماری مشاهده نشده
است.
همچنیــن آلودگــی کندوهــا به قارچهــای آســپرژیلوس فالووس و
آســپرژیلوس فومیگاتوس در فصول مختلف (بهار ،تابستان ،پائیز) به ترتیب
به میزان  %31 ، %38و  %49/3تعیین گردیده اســت (جدول  .)5اگرچه این
میــزان آلودگی به لحاظ آماری اختالف معنیداری را نشــان نمیدهد ،اما
میزان آلودگی قارچی در فصل پائیز در مقایسه با سایر فصول اندکی بیشتر.
میباشد که این امر میتواند به دالیل ذیل باشد.
 -1بارندگی زیاد در این فصل و در نتیجه رطوبت باال
 -2تجمع زنبورها در کندو به علت شرایط نامناسب جوی
 -3مصرف غذا به صورت شربت و به دنبال آن انتقال آلودگی از طریق
شــربت (اضافه نمودن آنتی بیوتیک در شــربت برای رشد قارچها مطلوب
خواهد بود).
منابع مورد استفاده
 -1امامی تبریزی ،مهین  .)1373(.تشــخیص و جدا سازی عامل قارچهای
بیماریزای الرو زنبور عســل در ایران .فصلنامه پژوهش و سازندگی شماره
 : 25صفحات .105 -107
 -2پورغفــور لنگرودی ،پرســتو .)1385( .انتشــار جغرافیائی بیماریهای
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