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چكيد ه 
   عوامل بيماری زای فرصت طلب قارچی )آسكوســفرا آپيس، آسپرژيلوس فالووس، آسپرژيلوس فوميگاتوس( در زنبوران 
عســل، سبب زيان های اقتصادی و بهداشــتی قابل توجهی می گردند. اين مقاله به بررسی فراوانی اين عوامل در کندوهای 
زنبور عسل استان مازندران می پردازد. برای اين منظور، در سال 1380، درسطح استان، پنج منطقه )شهرستان های: نوشهر، 
نور، آمل، ســاری و بهشــهر( انتخاب گرديد. نمونه گيری در سه فصل بهار، تابســتان و پائيز انجام شد. در هر فصل از هر 
منطقه، 10 زنبورســتان و ازهر زنبورســتان، 4 کندو و از هر کندو نمونه های )زنبور، الرو، گرده و عسل( به صورت تصادفی 
انتخاب شــده اند. درمجموع اين تحقيق از 468 کندو در طی سه فصل نمونه گيری به عمل آمده است. در آزمايشگاه، کشت 
ميكروبی برروی نمونه ها انجام شد. نتايج نشان می دهد که 36/5% از کل نمونه های مورد آزمايش آلوده به قارچ های بيماری زا 
)آسكوسفرا آپيس، آسپرژيلوس فالووس، آسپرژيلوس فوميگاتوس( بوده اند، برحسب نوع نمونه )زنبور، الرو، گرده و عسل( 
ميزان آلودگی به ترتيب 37/40% ، 33/30%، 37/10% و 36/70% می باشد که به لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. همچنين بر 
حســب نوع قارچ های بيماری زا، ميزان آلودگی نمونه ها به قارچ آسكوسفرا آپيس، 0/43% ، قارچ های آسپرژيلوس فالووس 
و آســپرژيلوس فوميگاتوس ، 36/07% تعيين گرديده اســت، که تفاوت به لحاظ آماری معنی دار می باشد. بنابر اين در اين 
تحقيق، در کندو های زنبور عسل استان مازندران ، آلودگی به قارچ آسكوسفرا آپيس بسيار اندک بوده، درصورتی که آلودگی 

به قارچ های آسپرژيلوس فالووس، آسپرژيلوس فوميگاتوس فراوان می باشد.
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Opportunist fungal pathogens (Ascosphaera apis, Aspergillus flavus, Aspergillus fumigatus) cause considerable eco-
nomic and health losses in honey bees. This article deals with the frequency of these agents in the bee hive in Ma-
zandaran 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 Asper-
gillus flavus, Aspergillus fumigatus infection is abundant.
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مقدمه
زنبوران عســل به عنوان یکی از ســودمندترین حشــرات برای انسان 
محسوب می گردند، زیرا عالوه بر تولید محصوالت طبیعی با ارزش از قبیل 
عســل و موم، نقش بســیار مهمی در اكوسیستم و بقای بسیاری از گیاهان 
ایفــا می نمایند. این موجودات به طیف وســیعی از عوامل بیماری زای زنده 
و تهدیدات محیطی حســاس می باشــند )9(. تا به امروز بسیاری از عوامل 
محیطی و ژنتیکی موثر بر سالمتی زنبوران عسل شناخته شده اند. همچنین 
جانداران ذره بینی عامل بیماری های زنبورعسل شناسائی و داروهای جدید 
برای مبارزه با آن ها تولید شده است )۱۲(. كلنی های زنبور عسل به سرعت 
و با كاهش جمیعت زنبوران و یا جمیعت الروهای خود، نســبت به تغییرات 
محیط زیست واكنش نشان داده، بطوری كه امروزه سالمتی زنبوران عسل را 
می توان به عنوان یک شاخص در تعیین سالمت محیط زیست آن ها در نظر 
گرفت )۱6(. قارچ ها نیز به عنوان ساپروفیت های معمولی زنبور و شان های 
كندو هســتند، ولی دســته ای از آنها به عنوان قارچ های بیماری زا محسوب 
می شــوند. بیماری های قارچی در زنبور عسل جزء آن دسته از بیماری هایی 
محســوب می شــوند كه عمدتا ˝ نوزادان را مورد حمله قــرار داده و مبتال 
می سازند. در این میان نقش قارچ آسکوسفرا آپیس به عنوان عامل بیماری 
الرو گچی و قارچ های آســپرژیلوس فالووس و آســپرژیلوس فومیگاتوس و 

آسپرژیلوس نیجر به عنوان عوامل بیماری الرو سنگی قابل توجه می باشند. 
در بیمــاری نوزاد گچی، الروهای آلوده در داخل ســلول هائي كه به تازگي 
درب آن ها بسته شده تلف مي شود، سپس قارچ در سطح بدن الرو گسترش 
یافته و موجب مي شود كه الرو خشک شده به رنگ سیاه یا سفید در آمده 
به اصطالح مومیائي مي شــود. در هنگام اوج بیماري نوزادان مومیائي شده 
در جلوي دریچه پرواز دیده مي شــوند، این الروها توسط زنبوران از داخل 
حجرات بیرون كشــیده شده و به خارج از كندو حمل مي شوند. در بیماری 
نوزاد سنگی، نیز شــاهد الروهای مرده در حجره هاي باز و بسته می باشیم. 
شــکل الرو در اوایل شیوع بیماری سفید و پف كرده، سپس سبز تا قهوه ای 
روشن و در نهایت سفت و ســخت می شود. از دیگر نشانه های بیماری این 
اســت كه الرو مرده به راحتی و بدون چسبندگی از حجره ها جدا مي شود. 
بعــالوه در این بیمــاري، كلونی دچار ضعف، ناتوانی و بی قراری می شــود 
)4(. اســپور قارچ های آسکوسفرا آپیس، آسپرژیلوس فالووس، آسپرژیلوس 
فومیگاتوس و آســپرژیلوس نیجر به طور عمده در خاک، گیاهان، كندوها، 
عســل ذخیره شده، شان ها، گرده، سیستم گوارشی و بدن زنبورعسل وجود 
دارند. با بوجود آمدن شــرایط مناسب در اثر شــرایط جغرافیائی منطقه و 
محل اســتقرار كندوها و برخی از عوامل در داخل كندو، این اسپورها فعال 
شده و ســبب بیماری در زنبوران می گردند )۱0(. تحقیقات نشان می دهد 

 فراوانی عوامل بيماری زای فرصت طلب قارچی ...



شماره 113، نشريه د امپزشكی، زمستان 1395

59
در

پژوهشوسازندگی

كه در شرایط مختلف آب و هوائی، اسپور این قارچ ها تا ۱۵ سال فعال باقی 
مانده و در دمای 6- درجه ســانتی گراد تــا ۵ روز زنده می مانند )۱4(. در 
شــدت بروز بیماری های قارچی، عوامل فیزیکی و شیمیائی از قبیل عوامل 
اســترس زای بیولوژیکی، تغییرات دمای محیــط، رطوبت، آلودگی محیط، 
سموم آفت كش ها، حمله انگل ها و شکارچیان و همچنین سویه های قارچ و 
ژنتیک زنبوران نیز به عنوان عوامل مســاعدكننده موثر می باشند. تحقیقات 
در این زمینه نشــان می دهد كه در كلنی های زنبور عســل با تنوع ژنتیکی 
باال، میزان شــیوع بیمــاری الرو گچی به مراتب كمتــر از كلنی هایی بوده 
اســت كه از تنوع ژنتیکی كمتری برخوردار بوده اند )۲3(. از ســوی دیگر 
رفتار بهداشتی زنبوران عسل یک شکل مهم از ایمنی اجتماعی در كلنی ها 
محســوب می گردد )۱9(. این رفتار بهداشــتی ناشی از یک صفت ژنتیکی 
اســت كه توسط ۲ تا ۷ جایگاه ژنی كنترل می گردد )۲0(. مکانیزم رفتاری 
زنبوران كارگر در راستای تنظیم دمای كندو، در كاهش شیوع بیماری الرو 
گچی موثر می باشــد. تصور بر این است كه زنبوران كارگر با افزایش نسبی 
دمای كندو، سبب كاهش شیوع بیماری الرو گچی می گردند )۱۵(. از طرف 
دیگر عوامل اســترس زا زنده و غیر زنده از طریق تضعیف سیســتم ایمنی 
زنبوران عســل، آن ها را مســتعد به عفونت های قارچــی می نمایند )4(. به 
همین دلیل در طی چند سال اخیر سعی بر آن بوده است كه با اصالح نژاد، 
زنبوران مقاوم به بیماری را بوجود آورند و در این زمینه نیز به موفقیت های 
هم دســت یافته اند )۱۱(. در مجموع این عوامل بیماری زای فرصت طلب، 
همه ســاله بدلیل كاهش قابل توجه جمیعت زنبوران عســل در یک كلنی، 
ســبب ضرر و زیان های اقتصادی قابل توجه ای به صنعت زنبورداری كشور 
می گردند. از ســوی دیگر، در بیماری قارچی نوزاد سنگی، احتمال آلودگی 
فرآورده های كندو به توكسین حاصل از عامل این بیماری و به خطر افتادن 
بهداشت انسان در اثر تغذیه به این فرآورده ها 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 قارچ ها در زنبورستان ها و 
بیماری های ناشــی از آنها دور از انتظار نیســت )۱(. بر همین اســاس این 
تحقیق به بررسی و جداســازی عوامل بیماری زای فرصت طلب قارچی در 

كندو های زنبور عسل استان مازندران می پردازد.

مواد و روش  کار
به منظور انجام این تحقیق در ســال ۱3۸0، در سطح استان مازندران 
پنج منطقه )شهرســتان های نوشــهر، نور، آمل، ســاری و بهشهر( انتخاب 
گردیدند. نمونه گیری در ســه فصل بهار، تابســتان و پائیز انجام شد. در هر 
فصل از هر شهرســتان ۱0 زنبورستان و ســپس از هر زنبورستان، 4 كندو 
به صورت تصادفی انتخاب و نمونه های الزم اخذ شده اند. به دلیل مشکالت 
موجود در زنبورستان ها و شــرایط نامناسب جوی در فصل پائیز، بر خالف 
فصول بهار و تابســتان، تنها تعداد 6۸ عدد كندو مورد بررســی قرار گرفت. 
بنابراین در مجموع در این تحقیق 46۸ كندو در طی ســه فصل در استان 
مازندران مورد بررســی قرار گرفته است. جدول ۱ توزیع فراوانی كندو های 

مورد بررسی بر حسب فصول مختلف سال را نشان می د هد.
نمونه های اخذ شده از هر كندو شامل موارد ذیل می باشد: 

۱- زنبور پرستار و زنبور بالغ: ده عدد زنبور بالغ و ده عدد زنبور پرستار 
مجمو عا" بیست عدد را در داخل یک شیشه كوچک درب دار استریل قرار 

داده شده اند.
۲- الرو: ده عــدد الرو 4 الــی ۵ روزه، ده عــدد الرو بالــغ و ده عدد 
شــفیره از سلول های سربســته مجمو عا" سی عدد الرو و شفیره را با پنس 
ضدعفونی شــده خارج و در داخل یک شیشه كوچک درب دار استریل قرار 

داده شده اند.
3- گرده: یک قطعه كو چک ۱×۱ سا نتی متر از سلول های حاوی گرده 
در روی قاب را جدا كرده و در شیشــه كوچک درب دار اســتریل قرار داده 

شده اند.
4- عســل : مقدار ۵0 گرم )حدودا"( عسل را از قاب بر داشته و در یک 

ظرف استریل دربدار شیشه ای قرار داده شده اند.
با توجه به اینکه نمونه های جمع آوری شــده از هر كندو شامل : ۱- الرو 
و شــفیره ۲ – زنبور پرســتار و بالغ 3 – عسل 4 – گرده بوده است، لذا در 
مجموع این طرح ، ۱۸۷۲ نمونه مورد آزمایش قرار گرفته اند. جدول ۲ توزیع 
فراوانی مطلق و نسبی نمونه های مورد بررسی بر حسب نوع نمونه و در صد 

هر یک را در كل سه فصل نشان می دهد.
سپس نمونه ها به آزمایشگاه منتقل و آزمایش قارچ شناسی به شرح ذیل 

      جدول 1- توزيع فراوانی کندوهای مورد آزمايش بر حسب فصل

فصل ردیف
كندو

در صدتعداد 

43/۷%۲00بهار ۱

43/۷%۲00تابستان ۲

۱۲/6%6۸ پا ئیز3

۱00%46۸جمع 
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صورت گرفته است: 
۱- زنبور پرســتارو زنبور بالغ: دســتگاه گوارش4 عــدد زنبور را خارج 
 ۲۵mL نموده و ۵ الی ۸ بار در آب مقطر استریل شستشو داده و سپس در
ســرم فیزیولوژی 0.۸۵% هموژنیزه كرده و ســپس برروی محیط كشــت 
سابرودكستروز آگار )با سیکلوهگزامید و بدون سیکلوهگزا مید( كشت داده 

شده اند. 
 mL( ۲- ال رو و شــفیره: ۸ عدد الرو و شــفیره را در آب مقطر استریل
۱0( هموژنیزه كرده و ســپس برروی محیط كشت سابرو دكستروز آگار )با 

سیکلوهگزامید و بدون سیکلوهگزامید( كشت داده شده اند. 
3- گرده: ۱00 میلی گرم گرده را با mL 0.۲ آب مقطر استریل مخلوط 
كرده و سپس برروی محیط كشت سابرو دكستروز آگار )با سیکلو هگزامید 

و بدون سیکلوهگزا مید( كشت داده شده اند. 
4- عسل: عسل ابتدا" در درجه حرارت سی الی چهل درجه سانتی گراد 
قرار داده تا روان گشــته و ســپس از یک تنظیف عبور داده تا نا خالصی ها 

گرفته شــود. ده گرم عسل را با mL ۱0 آب مقطر استریل مخلوط نموده و 
بعد از یکنواخت كردن بر روی محیط كشت سابرو دكستروز آگار )با سیکلو 

هگزامید و بدون سیکلوهگزا مید( كشت داده شده اند. 
نهایتــا˝ پلیت ها درانکوباتور 30 درجه ســانتی گراد قرارداده شــده و 
نتایج رشــد قارچ در پلیت های با ســیکلوهگزامید ۱4 و در پلیت های بدون 
سیکلوهگزامید ۷ روز بعد از كشت در زیرمیکروسکوپ نوری و با بزرگنمائی 
۱00 مورد بررسی قرارگرفته و ثبت گردیده اند )3(. الزم به توضیح است كه 
آزمون های آماری این تحقیق با استفاده از نرم افزار spss انجام شده است .

نتايج
نمونه های چهارگانه )زنبور بالغ، الرو، گرده و عسل( پس از جمع آوری، 
از لحــاظ آلودگی به قارچ های بیماری زا مورد بررســی قرارگرفته اند. نتایج 
بدست آمده از كشت نمونه های مذكور، نشان می دهد كه در مجموع %36/۵ 
از كل نمونه های مورد آزمایش به لحاظ آلودگی به قارچ های بیماری زا مثبت 

 جدول 2 - توزيع فراوانی مطلق و نسبی نمونه های مورد برر سی بر حسب نوع نمونه در کل سه فصل

درصداز كل نمونهتعدادنمونهنوع نمونهردیف

۲۵%46۸زنبور۱

۲۵%46۸ال رو۲

۲۵%46۸گرده3

۲۵%46۸عسل4

۱00%۱۸۷۲جمع

جدول 3- تعداد و درصد آلودگی به قارچ های بيماری زا )آسكوسفرا آپيس، آسپرژيلوس فالووس و آسپرژيلوس 
فوميگاتوس( بر حسب نوع نمونه درکل سه فصل

نمونه های غیرآلودهنمونه های آلوده 

درصدتعداددرصدتعداد

۱۷۵3۷/40۲936۲/60زنبور

۱۵633/303۱۲66/۷0الرو

۱۷43۷/۱0۲946۲/90گرده

۱۸۱36/۷0۲۸۷6۱/30عسل

6۸636/۵0۱۱۸663/۵0جمع كل

وضیعت آلودگی

نمونه 
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بوده اند. این میزان برحســب نوع نمونه زنبور، الرو، گرده و عسل به ترتیب 
3۷/40% ، 33/30%، 3۷/۱0% و 36/۷0% می باشد )جدول 3(.

شــایان ذكر است، اختالف قابل توجهی در ارتباط با فراوانی و یا درصد 
آلودگی در بین نمونه های مورد مطالعه )زنبور بالغ، الرو، گرده و عســل( به 
قارچ های بیماری زا )آسکوسفرآ آپیس، آسپرژیلوس فالووس و آسپرژیلوس 
فومیگاتوس( وجود ندارد. بر اساس جدول 3 میزان آلودگی نمونه های زنبور، 
الرو، گرده و عسل به ترتیب برابر با 3۷/4، 33/30، 3۷/۱0 و 36/۷0 درصد 
بوده است. شــایان ذكر است انجام آزمون كای اسکوئر، در ارتباط با تفاوت 
میزان آلودگی های قارچی نیز برابر با 0/33 بدســت آمده كه این تفاوت در 

سطح 0/0۱ معنی دار نیست.
همچنین درصد آلودگی بر حســب نوع قارچ های بیماری زا )آسکوسفرا 
آپیس، آسپرژیلوس فالووس و آسپرژیلوس فومیگاتوس( دركل سه فصل در 
این مطالعه نیز تعیین گردیده است )جدول 4(. بر این اساس میزان آلودگی 
نمونه ها به قارچ آسکوســفرا آپیس، 0/43% و میــزان آلودگی به قارچ های 
آسپرژیلوس فالووس و آســپرژیلوس فومیگاتوس، 36/0۷% تعیین گردیده 
اســت. انجام آزمون كای اســکوئر، در ارتباط با تفاوت میزان بر اساس نوع 
آلودگی های قارچی برابر با ۱۷/۸۱ بدســت آمده اســت كه این تفاوت در 

سطح 0/0۱ معنی دار می باشد.
همچنین میزان آلودگی كندوها به قارچ های بیماری زا بر حســب نوع 
نمونه و در فصول مختلف )بهار- تابستان– پائیز( نیز درجدول ۵ نشان داده 
شــده است. بر این اســاس آلودگی به قارچ آسکوسفرا آپیس تنها در فصل 
بهار و به میزان ۱% می باشد، در صورتی كه آلودگی با قارچ های آسپرژیلوس 
فالووس و آســپرژیلوس فومیگاتوس در فصل های بهار، تابســتان و پائیز به 
ترتیب به میزان 3۸% ، 3۱% و 49/3% تعیین گردیده است )جدول ۵(. الزم 
به یادآوری است انجام آزمون كای اسکوئر در بین درصد و فراوانی قارچ های 
بیماری زا در فصول مختلف بهار، تابســتان و پائیز، اختالف معنی داری را در 
ســطح 9۵ درصد نشان نداده اســت. الزم به ذكر است مقدار كای اسکوئر 
محاســبه شده برابر 4/۱0 می باشــد كه از مقادیر كای اسکوئر جدول كمتر 

بوده است.

بحث 
در این تحقیق ما به بررسی فراوانی عوامل بیماری زای قارچی )آسکوسفرا 
آپیس، آســپرژیلوس فالووس و آســپرژیلوس فومیگاتــوس( دركندوهای 
زنبورعســل اســتان مازندران پرداخته ایم. نتایج بدست آمده از بررسی های 
آزمایشگاهی نشان می دهد كه بخشی، به لحاظ آلودگی قارچی ) آسکوسفرا 
آپیس، آســپرژیلوس فالووس و آسپرژیلوس فومیگاتوس( مثبت بوده اند كه 
این میزان آلودگی بر اساس نوع نمونه مورد آزمایش )زنبور بالغ ، الرو، گرده 
و عسل( ، به ترتیب 3۷/40% ، 33/30% ، 3۷/۱0% و 36/۷0% تعیین گردیده 
است )جدول 3(. با توجه به اینکه در این تحقیق، دو عامل بیماری زا و مهم 
فرصت طلب قارچی از كندوهای زنبور عســل استان مازندران جداسازی و 
شناســائی گردیده اند، 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 می دهیم.

عامل بيماری الرو گچی )آسكوسفرا آپيس( 
آسکوســفرا آپیس به عنوان مهم ترین پاتــوژن قارچی با حدت باال در 
زنبورعسل مطرح می باشد. اسپور قارچ بطورعمده در خاک، گیاهان، كندو، 
عسل ذخیره شده، شان، گرده و دستگاه گوارش زنبوران وجود دارد و تحت 
شرایط مناســب ســبب بروز بیماری در الروها می گردند )۱۵(. نتایج این 
تحقیق نشان می دهد كه در مجموع 0/43% از كل نمونه های مورد آزمایش، 
آلوده به قارچ آسکوســفرا آپیس می باشــند، كه با عالئم بالینی نیز همراه 
بوده است )جدول 4(. مقایسه نتایج این تحقیق با نتایج سایرمحققان نشان 
می دهد كه فراوانی این قارچ دركندو های زنبور عسل استان مازندران پائین 
می باشد. در حالی كه پورغفور )۱3۸۵( در مطالعات خود در استان گلستان 
میزان آلودگی كندو ها به قارچ آسکوسفرا اپیس را ۲% تعیین نموده است )۲( 
، بررســی های آزمایشگاهی Encarna و همکاران )۲0۱3( در اسپانیا، میزان 
آلودگی كندوها به قارچ آسکوسفرا آپیس را Emek ،%۵ و همکاران )۲0۱3( 
در استانبول تركیه این میزان را ۱0/۲% و Yoshiyama و همکاران )۲0۱۱( 
در ژاپــن آن را ۲4/۱% گزارش نموده انــد )۷،۸،۲4(. همچنین Ozkırım و 

جدول 4- درصد آلودگی بر حسب نوع قارچ های بيماری زا )آسكوسفرا آپيس،آسپرژيلوس فالووس و 
آسپرژيلوس فوميگاتوس( درکل سه فصل

درصد

0/43آسکوسفرا آپیس

36/0۷آسپرژیلوس فالووس ، آسپرژیلوس فومیگاتوس

63/۵0غیر آلوده

۱00جمع كل

 وضیعت آلودگی قارچی



62
در

پژوهشوسازندگی

جدول 5 - توزيع فراوانی مطلق و نسبی قارچ های بيماری زای جدا شده بر حسب نمونه و در فصول مختلف 
)بهار- تابستان– پائيز( 

نمونه های غیرآلودهنمونه های آلوده

آسکوسفرا آپیس
آسپرژیلوس فالووس و آسپرژیلوس 

درصدتعدادجمعفومیگاتوس

درصدتعداددرصدتعداد

بهار

6۱%39۸0۱۲۲%۱۷۸%۲زنبور

6۵/۵%3۵۷۲۱3۱%۱۷0%۲الرو

60%39/۵۸۱۱۲0%۱۷9%۲گرده

6۱/۵%3۸/۵۷9۱۲3%۱۷۷%۲عسل

6۱%3۸3۱۲4۸۸%۱304%۸جمع

تا بستان

6۷/۵%3۲/۵6۵۱3۵%006۵زنبور

۷3/۵%۲6/۵۵3۱4۷%00۵3الرو

۷0/۵%۲9/۵۵9۱4۱%00۵9گرده

64/۵%3۵/۵۷۱۱۲9%00۷۱عسل

69%3۱۲4۸۵۵۲%00۲4۸جمع

پا ئیز

۵3%4۷3۲36%003۲زنبور

۵0%۵03434%0034الرو

4۸/6%۵۱/43۵33%003۵گرده

4۱/۵%4۸/۵333۵%0033عسل

۵0/۷%49/3۱34۱3۸%00۱34جمع

 وضیعت و نوع آلودگی

 فصل و نمونه مورد
آزمایش

همــکاران )۲00۲( و Cakmak و همــکاران )۲003( در مطالعات خود در 
آنکارا آلودگی كندوها به قارچ آسکوســفر آپیس را به ترتیب 3/۸4% و %۲6 
اعــالم نموده اند )6،۲۱(. بنابراین نتایج این تحقیق حاكی از آن اســت كه 
فراوانی عامل بیماری الرو گچی در اســتان مازندران همانند استان گلستان 
بســیار پائین می باشد. شــاید عواملی از قبیل: ویژگی های قارچ آسکوسفر 
آپیس كه یک انگل اجباری در زنبوران عسل می باشد و برای رشد به شرایط 
خاصی نیاز دارد، و از طرف دیگر زنبوران عســل عموما˝ نوزادان مرده را به 
خارج از كندو حمل می نمایند و همچنین بارندگی نســبتا˝ كم منطقه در 
زمان مورد مطالعه، دالیل پائین بودن آلودگی در كندو های مربوطه باشــد. 
البته این موضوع نیاز به بررســی بیشتری دارد. همچنین نتایج تحقیقات ما 
بیانگر این موضوع است كه آلودگی به این قارچ فقط در فصل بهار مشاهده 
شده است )جدول ۵(. تحقیقات نشان می دهد، جهت بروز بیماری در كندو، 

یک دوره سرمای كوتاه مدت ) ۲4 ساعت ( تحت عنوان استرس سرمائی نیاز 
می باشــد )۲۲(. به همین دلیل بیماری معموال˝در فصول زمســتان و بهار 
و زمانی كه هوا ســرد و مرطوب بوده و تهویه كندو نامناســب باشد، شایع 
است)۱4(. بنابراین جداسازی عامل بیماری همراه با بروز نشانی های بالینی 

آن در فصل بهار، می تواند بدلیل شرایط ذكر شده باشد.

عوامل بيماری الرو سنگی ) آسپرژيلوس فالووس و آسپرژيلوس 
فوميگاتوس( 

الروســنگی نیــز به عنوان یک بیمــاری كم حدت در زنبوران عســل 
می باشــد. به همین دلیل كمتر مورد توجه زنبورداران قرار گرفته است )۵(. 
در این میان تعدادی از گونه های جنس آسپرژیلوس كه انگل اجباری بوده، 

به عنوان عامل الرو سنگی در زنبوران عسل مطرح می باشند. 
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نتایج آزمایشــگاهی بدســت آمده ه در این تحقیق حاكی از آن است 
كه میزان آلودگی به اســپور قارچ های آسپرژیلوس فالووس و آسپرژیلوس 
فومیگاتوس در نمونه های مورد مطالعه 36/0۷% می باشد، كه فاقد هر گونه 
عالئــم بالینی نیز بوده انــد )جدول 4(. بر خالف عامــل الرو گچی، میزان 
آلودگــی كندو های اســتان به اســپور قارچ های آســپرژیلوس فالووس و 
آســپرژیلوس فومیگاتوس بسیار باال می باشــد. مقایسه نتایج این تحقیق با 
نتایج ســایر محققان نیز این موضوع را تائیــد می نماید. پورغفور )۱3۸۵( 
در مطالعات خود در استان گلســتان میزان آلودگی كندوها ی استان را به 
قارچ های آسپرژیلوس فالووس و آســپرژیلوس فومیگاتوس ۱0/۵% تعیین 
نموده است كه بدون نشانی های بالینی نیز بوده اند )۲(. همچنین تحقیقات 
Emek و همکاران )۲0۱3( در اســتانبول این میــزان را ۵/۵% و Kirpik و 
همــکاران )۲0۱0( نیز حتی آن را ۱/۵% تعییــن نموده اند )۷،۱۷(. اصوال" 
گونه های مختلف آســپرژیلوس از ساكنان عادی كندو و انگل های اختیاری 
زنبوران عسل هستند كه بطور عمومی در خاک و دیگر مواد زنده و غیرزنده 
وجود دارند. كونیدیای این قارچ ها دارای ظرفیت تولید مثلی بسیار باال بوده 
و تحمل دامنه دمائی آنها از ۱۲ درجه ســانتی گراد تا ۵0 درجه سانتی گراد 
متغییر می باشــد)۵(. در مجموع این امر ســبب می گردد كه گونه های 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 )۱3،۱۸(. فقط 
در شــرایطی كه ســویه های بسیار حاد این دســته از قارچ ها به كندو های 
ضعیــف حمله كنند و همچنین دز اســپور و دمای كندو باال و تهویه ناقص 
باشــد و یا اینکه زنبور به مدت طوالنی حبس شود، بیماری بروز می كند. به 
همین دلیل در بررســی های انجام گرفته از لحاظ آزمایشگاهی موارد باالئی 
از آلودگی جدا شــده ولی هیچگونه موارد بالینی این بیماری مشاهده نشده 

است. 
همچنیــن آلودگــی كندوهــا به قارچ هــای آســپرژیلوس فالووس و 
آســپرژیلوس فومیگاتوس در فصول مختلف ) بهار، تابستان، پائیز( به ترتیب 
به میزان 3۸% ، 3۱% و 49/3% تعیین گردیده اســت )جدول ۵(. اگرچه این 
میــزان آلودگی به لحاظ آماری اختالف معنی داری را نشــان نمی دهد ، اما 
میزان آلودگی قارچی در فصل پائیز در مقایسه با سایر فصول اندكی بیشتر. 

می باشد كه این امر می تواند به دالیل ذیل با شد. 
۱- بارندگی زیاد در این فصل و در نتیجه رطوبت باال 

۲- تجمع زنبورها در كندو به علت شرایط نامناسب جوی 
3- مصرف غذا به صورت شربت و به دنبال آن انتقال آلودگی از طریق 
شــربت ) اضافه نمودن آنتی بیوتیک در شــربت برای رشد قارچ ها مطلوب 

خواهد بود(. 
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