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شریفی1

 -1گروه پاتوبیولوژی ،بلش انگلشناسی ،دانشکده دامازشکی ،دانشگاه زابل  ،زابل ،ایران.
 -2گروه بهداشت و ینترل مواد نذایی ،دانشکده دامازشکی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران.
دریافت مقاله 21 :خرداد  ،1۹۳1بازنگری 25 :شهریور  ،1۹۳1پذیرش نهایی 3۹ :مهر 1۹۳1

چکیده
بیه من ییور بررسییی پییراینش آلییودگی انگلییی در زنالورسییتانهییای شهرسییتان خییاش و ساشیییه تفتییان و همننییی اتلییاذ
روشهییای مییدیریتی دییید هییت پیییریییزی طییرحهییای ملال ییاتی آینییده یین ت زنالییورداری در اسییتان سیسییتان و
بلو سییتان تیقیقییی در سییال  1۹۳5اندییام پییذیرفت .در اییی ملال ییه از  ۹3زنالورسییتان و از  ۹15ینییدو در شهرسییتان
خییاش و ساشیییه تفتییان در سییه ف ییل پییاییز ،زمسییتان و بهییار نمونییهبییرداری اندییام شیید پییاییز و زمسییتان  1۹۳1و بهییار
 .)1۹۳5میزان آلودگی بیه تیکیاختیه نوزمیا در ف یول بهیار ،زمسیتان و پیاییز بیه ترتیی  13 ، 11و  3در ید بیوده اسیت.
بیشتری مییزان آلیودگی بیه نوزمیا در ف یل زمسیتان و  13در ید ت ییی شیده اسیت .مییزان آلیودگی بیه واروا در ف یول
بهییار ،زمسییتان و پییا یی یز بییه ترتی ی  11 ،13و  13در یید بییوده اسییت .بیشییتری می یزان آلییودگی بییه واروا نیییز در ف ییل
زمستان بیا مییزان  11در ید ت ییی شیده اسیت .در نمونیههیای میورد آزمیایش از  ۹3زنالورسیتان فیود ،تنهیا آلیودگی بیه
ییربهییای واروآ و نوزمییا مشییاهده گردیید .همننییی تیلیلهییای آمییاری بییا نییرمافییزار  SPSSنشییان داد یییه خرییید گییرده،
مییوم و وسییایل از سییایر مرایییز پییرورش و همننییی عییدم اسییتفاده از دیییوار میییاف و عییدم پیشییگیری و درمییان باعییو
افییزایش میییزان آلییودگی بییه انگلهییا میشییود یییه الالتییه نتییایج آزمییونهییای آمییاری مربی یییای و آزمییون د یییص فیشییر نیییز
سایی از ارتالاا م نادار ای متایرها و آلودگی به انگلها میباشد .)p<0.01

واژگان کلیدی :آلودگی انگلی ،زنالور عسل ،خاش و ساشیه تفتان

* پست الکترونیک نویسنده مسئول مکاتالهm_g2507@yahoo.com :

ملیحه بخشی راویزی و همکاران

مییییگردنییید  .)11یکیییی دیگیییر از عوامیییل مهییی

مقدمه
از سرفییههییای ا یییل و ییدیمی اسییت .در ایییران سییدود

زنالورداری یرب واروا مییباشید ییه ایی انگیل ا الیاری

هییار میلیییون ینییدو و ییود دارد یییه سییاالنه بییال بییر

یلنی زنالیوران عسیل ،در سدیرههیای دربسیته زاد و ولید

ش یییت هیییزار تییی عسیییل تولیییید میییییننییید .)1

نمییوده و بییا تاذیییه از همولن ی بییالای و نابییالای باعییو

فرآوردههای زنالیور عسیل از ملیه عسیل و ژلیهی روییال

ایداد اخیتهالت فیزیولیوژیکی در ایی سشیره مییگیردد

از ن یییر نیییذایی و داروییییی و ا ت یییادی دارای اهمییییت

و از طرفیییی انتقیییال عوامیییل ملتلییی بیمیییاریزا را در

بوده و بایید ت ییید نمیود ییه یقینیاً ایی سشیره یو یک

یلنی تسیری میینمایید  .)1سیلوح بیاالی آلیودگی بیه

منشیی خییدمات و اثییرات مرالییت بییرای خییود انسییان،

ییرب واروا مندییر بییه یییاهش بیییش از  13در یید وزن

می ییوالت یشییاورزی ،مییییی زیسییت و ب یه طییور یلییی

زنالییور عسییل در مرسلییه شییفیرگی و بییال میییگییردد در

بسیییاری از مو ییودات زنییده دیگییر اسییت  .)1مییییی

مقایسییه بییا زنالورهییای یییارگر سییال  ،زنالییورانی یییه در

زنییدگی زنالییور عسییل ،مییییی مناسییالی هییت زیسییت

مرسلیییه شیییفیرگی آلیییوده هسیییتند از خ و ییییات

انییوا انگییلهییا بییوده و و ییود عسییل ،مییوم  ،الرو و دیگییر

فیزیولیییوژیکی مللیییوبی هیییت زمسیییتان گیییذرانی

ل ی برخییی از مو ییودات انگلییی

برخییوردار نمییی باشییند و ییادر بییه سف ی بقییای خییود تییا

میگردنید .تیاینون بییش از یک ید و پندیاه گونیه انگیل

بهییار آینییده نلواهنیید بییود  .)۱بییا تو ییه بییه اینکییه

در ارتالیییاا بیییا زنالورهیییای عسیییل گیییزارش گردییییده و

تایییییرات شیییرایی آب و هیییوایی در منیییاطص ملتلییی

آنهییایی یییه دارای اهمیییت بیمییاریزایی هسییتند شییامل:

میییتوانیید سییال تاییییر در فییون انگلییی گییردد ،لییذا الزم

تکیاختییههییای نوزومییا و گرگییاری  ،همننییی آمییی

اسییت بییه طییور مرت ی زنالورسییتانهای نییواسی ملتل ی از

مالایگامونالیییا ملیفیگیییه و یییربهیییا از ملیییه واروا،

ن ییر سرییور بیمییاریهییا از ملییه بیمییاریهییای انگلییی

آیییارپیی ،تروپیلیییه لایییی ییییهره میییباشیییند .)11

مییورد پییایش ییرار گیییرد .در ای ی تیقیییص ،تییهش شییده

یییاهش یلنییی و شیییو بیمییاری در زنالییورداری نیییر

است تیا وشی یت آلیودگی انگیلهیای مهی نوزمیا ،واروا و

م میییول نالیییوده و یکیییی از از نگرانییییهیییای بیییزر

آیییاراپیی در شهرسییتان خییاش و ساشیییه تفتییان بییه

زنالیورداران اسییت در سیالهییای اخییر شییرر و زییانهییای

دلیییل داشییت پوشییش گیییاهی مناس ی و یشییاورزی پییر

دی ناشیی از ییاهش م ییت زنالیور عسیل در سراسیر

رونییص یییه منلقییهای مناس ی

هییت گسییترش یین ت

هییان گییزارش شییده اسییت از اییی رو تمریییز بییر روی

زنالییورداری و افییزایش سییالیانه تولییید عسییل در اسییتان

مییواد در ینییدو سییال

سهمت زنالور عسل افزایش یافته است.
نوزمیییا ییییک تیییکسیییلولی یو یییک از خیییانواده
میکروسییاورید میییباشیید و دارای دو گونییه نوزمییا آپیییی

سیستان و بلو ستان مییباشید بیرای اولیی بیار بررسیی
شود.

مواد و روشکار

و نوزمییا سییرانا اسییت .ای ی انگییل داخییل سییلولی بییوده و

در اسیییتان سیسیییتان و بلو سیییتان بییییش از5133

بیشییتر بییه سشییرات بییه خ ییور زنالییور عسییل سملییه

یلنی زنالور و یود دارد و سیاالنه بییش از  11تی عسیل

میینیید ،عییهوه بییر سشییرات برخییی از مهییرهداران ماننیید

در ایی اسییتان تولییید میییشییود .در سییدود  ۹23نفییر بییه

مییاهیهییا ،دوزیسییتان ،خزنییدگان و برخ یی از پسییتانداران

ییییار زنالیییورداری و تولیییید عسیییل مشیییاول هسیییتند و

را نیییز آلییوده میییینیید  .)5اییی تکیاختییههییا سییال

شهرستانهای خیاش ،نیکشیهر ،ایرانشیهر ،زابیل و زهیک

عفونیییت سیییلولهیییای اپیتلییییال روده مییییانی سشیییرات

مه تیری مراییز تولیید عسیل در سیسیتان و بلو سیتان
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زنالییورداری در ایییران سییابقه دیرینییه داشییته و یکییی

تهدیدیننییییده سییییهمت زنالییییور عسییییل در یییین ت

بررسی بروز فصلی برخی از بیماریهای دارای اهمیت ...
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هستند .شهرسیتان خیاش بیا مسیاست  2۹135ییلیومتر

شهرسییتان  111/۳میلیمتییر و متوسییی دمییای آن از 1

مربیی در مریییز اسییتان سیسییتان و بلو سییتان ییرار

در ه سانتیگیراد الیی  ۹1در یه سیانتیگیراد در تایییر

گرفتییه و فا ییله مریییز شهرسییتان تییا مریییز اسییتان 113

اسیییت .خیییوش آب و هیییواتری منلقیییه ایییی شیییهر

ییلییومتر اسییت .شهرسییتان خییاش دارای آب و هییوای

دامنههای یوه تفتان میباشد .)2

گرم و خشیک میباشید .مییانگی بیارش سیاالنه در ایی
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شکل -1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

هییت اندییام ای ی پییتوهش در ابتییدا بییا مرا ییه بییه

مشل اتی از ملیه ارتفیا منلقیه ،خریید گیرده  ،میوم

اداره یییل دامازشییکی اسییتان ،ا ییدام بییه میی آوری

و وسایل از سیایر مراییز پیرورش ،نیو منالی آب ،فا یله

اطهعییات یلییی در زمینییه آمییار زنالورسییتانهییای منلقییه

ینییدو از سییلپ زمییی  ،و ییود و عییدم و ییود یییو در

گردییید ۹3 .زنالورسییتان هییت نمونییهبییرداری از پیینج

زمسییتان ثالییت شیید .نمونییههییا بییه تییدریج در آزمایشییگاه

منلقه شامل :بلیش گوهرییوه ،بلیش مرییزی ،ساشییه

انگییلشناسیی دانشییکده دامازشییکی دانشییگاه زابییل مییورد

نوبی یوه تفتیان ،ساشییه شیمالی ییوه تفتیان و بلیش

آزمایشییات انگییلشناسییی ییرار گرفتنیید .بییه من ییور

پشیت ییوه انتلیاب شید .سیای در سیه ف یل پییاییز،

تشیییلی

نوزمیییا از روش مشیییروسه توسیییی Mussen

زمسییتان و بهییار نمونییهبییرداری اندییام شیید پییاییز و

 )13و هییییت تشییییلی

زمسییتان  1۹۳1و بهییار  )1۹۳5یییه در هییر ف ییل از هییر

 )12 OIEاسییتفاده گردیید .آنالیزهییای آمییاری بییا یمییک

زنالورسییتان  5ینییدو بییه ییورت ت ییادفی انتلییاب شیید و

نییرمافییزار  SPSSنسیله  21اندییام شیید .از آزمییون د یییص

در مدمییو در هییر ف ییل از  153ینییدو نمونییهگیییری

فیشییر و آزمییون مربیی یییای بییرای تدزیییه و تیلیییل

الییل از شییرو نمونییهبییرداری از

دادههییا اسییتفاده شیید ،سییلپ م نیییداری  P >3/35در

اندییام شیید .همننییی

ینییدوهای هییر زنالورسییتان در ابتییدا ،ا ییدام بییه تکمیییل

ن ر گرفته شد.

پرسشییینامه بیییا یمیییک زنالیییوردار گردیییید .در ایییی

نتایج

آیییییاراپیی و واروآ از روش

پرسشیینامه سییواالتی در زمینییه ت ییداد ینییدوها  ،ت ییداد

هییت اندییام اییی پییتوهش از  ۹3زنالورسییتان و از

متوسییی شییانهییا در هییر ینییدو ،وشیی یت بهداشییتی

هییر زنالورسییتان  5ینییدو در  ۹ف ییل نمونییهگیییری شیید

زنالورستانها ،مییزان تلفیات م ییتهیا ،سیابقه بیمیاری

یییه بییه علییت یییو بییه منییاطص گرمسیییری ت ییداد 15

و داروهییییای م ییییرفی ملییییرح گردییییید .همننییییی

زنالورسییتان در ف ییل زمسییتان و عییدم نمونییهگیییری از
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بررسییی ییرار گرفییت و انگییلهییای واروا و نوزومییا از آنهییا

گردییید نمییودار  .)2نوزومییا در تمییامی مییوارد بییه ییز در

ییدا شیید و در هییی مییوردی آلییودگی بییا آیییاراپیی

یک یندو در ساشییه شیمالی ییوه تفتیان همیراه بیا واروا

وودی مشییاهده نگردییید.در ف ییل پییاییز از  153ینییدو از

مشاهده گردیید و ایی تیکیاختیه فقیی در میورد اشیاره

منییاطص ملتلیی شهرسییتان خییاش و ساشیییه تفتییان

شده بیه تنهیایی گیزارش شید .همننیی شییو آلیودگی

نمونییهگیییری اندییام شیید .همییانگونییه یییه در ییدول

بییا واروا و نوزومییا در ایی ف ییل نسییالت بییه ف ییول دیگییر

شماره  1مشاهده مییگیردد در ایی ف یل تنهیا آلیودگی

بیشتر بود و شدت آلیودگی بیا نوزومیا نییز در ایی ف یل

بییا ییرب واروا و بییا سییلپ آلییودگی  13در یید در سییلپ

نسالت به سایر ف ول باالتر بود.

زنالورستانها مشیاهده شید ییه مییانگی شیدت آلیودگی

در ف یییل بهیییار از  153ینیییدو از منیییاطص ملتلییی

ای انگل  ۳/1میورد در مییان ید زنالیور عسیل مشیاهده

شهرسییتان خییاش و ساشیییه تفتییان نمونییهگیییری اندییام

گردییید نمییودار  )2و در بررسیییهییای اندییام شییده در

شیید .همییانگونییه یییه در ییدول شییماره 1مشییاهده

هییی یییک از مییوارد انگییل نوزومییا یافییت نشیید .در ف ییل

میییگییردد در ف ییل به یار شیییو واروا و نوزمییا در سییلپ

زمسییتان بییه علییت مهییا رت  15زنالورسییتان بییه منییاطص

زنالورسییتانهییا بییه ترتی ی برابییر بییا  13در یید و 1۱/۱۱

گرمسیییری از  15نمونییه مربییوا بییه اییی زنالورسییتانها

در یید بییود ،همننییی در اییی ف ییل میییانگی شییدت

نمونییهگیییری اندییام گرفییت .همانگونییه یییه در ییدول 1

آلیییودگی بیییا واروا و نوزومیییا بیییه ترتیییی  13/3و 13/1

مشییاهده میییگییردد در ف ییل زمسییتان شیییو واروا و

مییورد در میییان یید زنالییور عسییل مشییاهده گردییید

برابیر بیا 1۱/۱۱

نمییودار  .)2نوزومییا در تمییامی مییوارد همییراه بییا واروا

در ییید و  13در ییید بیییود ،همننیییی در ایییی ف یییل

مشییاهده گردییید و ای ی تییکیاختییه بییه تنهییایی گییزارش

میانگی شدت آلیودگی بیا واروا و نوزومیا بیه ترتیی ۱/۱

نشد.

نوزما در سلپ زنالورسیتانهیا بیه ترتیی

جدول  -1نتایج آلودگی زنبورستانهای شهرستان خاش و حاشیه تفتان در سه فصل پاییز ،زمستان و بهار
فصل پاییز
ت داد
زنالورستانهای
مورد بررسی

ت داد
زنالورستانهای
آلوده

شیو آلودگی
در
زنالورستانها

ت دادیندوهای
مورد بررسی

ت داد
یندوهای آلوده

شیو آلودگی
در یندوها

واروا
نوزوما

۹3

21

%13

153

123

%13

۹3

3

%3

153

3

%3

م یل

۹3

21

%13

153

123

%13

انگل

فصل زمستان

واروا
نوزوما

15

1۹

%11

15

۱1

%15

15

12

%13

15

۱3

%13

م یل

15

1۹

%11

15

۱1

%15

فصل بهار

واروا
نوزوما

۹3

21

%13

153

11۳

%1۳

۹3

11

%11

153

13

%11

م یل

۹3

21

%13

153

11۳

%1۳
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آنها ،ت یداد  ۹15نمونیه ینیدو در سیه ف یل سیال میورد

و  15/1میییورد در مییییان ییید زنالیییور عسیییل مشیییاهده

بررسی بروز فصلی برخی از بیماریهای دارای اهمیت ...

می یزان آلییودگی بییه واروا در ف ییول بهییار ،زمسییتان و

51

میزان  13در د ت یی شده است نمودار .)1

پییا ییییز بییه ترتییی  11 ، 13و  13در یید بییوده اسییت.

نتییایج اییی تیقیییص بیییانگر سرییور ف ییال آلییودگی

بیشییتری مییزان آلییودگی بییه واروا در ف ییل زمسییتان بییا

ییرب واروآ در انل ی ینییدوهای زنالورسییتانهییا بییود یییه
از ن ییر ا ت ییادی سییاهز اهمیییت اسییت .بییا تو ییه بییه

میزان  % 1۱ /۱3ت یی شده است نمودار .)1
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میزان آلیودگی بیه نوزمیا در ف یول بهیار ،زمسیتان و

اهمیییت دو انگییل نوزمییا و واروا و خسییارات ا ت ییادی

پییا ییییز بییه ترتییی  13 ،11و  3در یید بییوده اسییت.

شییدید آنهییا مالییارزه مییداوم سییالیانه علیییه ای ی انگییلهییا

بیشتری مییزان آلیودگی بیه نوزمیا در ف یل زمسیتان بیا

تو یه میشود.

نمودار  -1درصد آلودگی کندوها به انگلهای واروا و نوزوما در سه فصل پاییز ،زمستان و بهار

15/73

20
15

10/39

10
5

واروا

0
0/094

0
پاییز

0/066

0/99

نوزوما
نوزوما
واروا

زمستان

بهار

نمودار  -2متوسط درصد آلودگی زنبورهای هر کندو به انگلهای واروا و نوزوما در سه فصل
پاییز ،زمستان و بهار

ملیحه بخشی راویزی و همکاران

مییوم و وسییایل از سییایر مرایییز پییرورش و همننییی عییدم

همننیییی بیییا اخیییذ مشل یییاتی از ملیییه ارتفیییا
پییرورش ،نییو منال ی آب ،فا ییله ینییدو از سییلپ زمییی ،

عدم پیشیگیری و درمیان باعیو افیزایش مییزان آلیودگی

و ود و عیدم و یود ییو در زمسیتان ،اسیتفاده از گیرده

بییه انگلهییا میییشییود

ییدول )2یییه الالتییه نتییایج

اشییافی ،خرییید ملکییه از سییایر مرایییز پییرورش و وشی یت

آزمونهای آماری مربی ییای و آزمیون د ییص فیشیر نییز

پیشییگیری و درمییان ثالییت شیید .طالییص نتییایج بییه دسییت

سییایی از ارتالییاا م نییادار اییی متایرهییا و آلییودگی بییه

آمده نی بیه ن یر مییرسید ییه خریید گیرده  ،خریید

انگلها میباشد .)p<0.01

آلودگی به

آلودگی به واروا
متغیرهای مورد بررسی

سطوح
متغیر

تعداد

شیوع

تعدادکندوهای

کندوهای

کندوهای

معنی داری

مورد بررسی

آلوده به

آلوده به

آماری

واروا

واروا

خرید گرده از سایر مراکز

داشته است

1۱5

1۱5

%133

پرورش
استفاده از گرد ایافی
خرید موم از سایر مراکز

نداشته است

213

1۹1

%۱۱

داشته است
نداشته است
داشته است

1۱5
213
1۳3

153
15۹
11۳

%۳3
%1۹
%۳۳

پرورش

نداشته است

115

111

%۱2

خرید وسایل دست دوم از

داشته است

2۱3

25۳

%۳۳

سایر مراکز پرورش

نداشته است

115

11

%۹1

استفاده از دیوار محافظ

داشته است
نداشته است

133
215

۱5
2۹1

%۱5
%11

خرید ملکه سایر مراکز

داشته است

3

3

3

پرورش

نداشته است

۹15

۹3۹

%13

داشته است

153

13۳

%1۹

نداشته است

225

1۳1

%1۱

داشته است
نداشته است

133
215

2۳
211

%2۳
%۳۳

کوچ در زمستان
پیشگیری و درمان

نوزما

<3/331
<3/331
<3/331
<3/331
<3/331
<3/331
<3/331
<3/331

تعداد کندو
های آلوده

به نوزوما

شیوع
کندوهای

معنی داری

آلوده به

آماری

نوزوما

13

%11

53

%21

15
15
۳3

%52
%21
%11

13

%22

113

%12

23

%11

23
113

%23
%13

3

3

1۹3

%۹5

13

%1

123

%5۹

3
1۹3

3
%11

<3/331
<3/331
<3/331
<3/331
<3/331
<3/331
<3/331
<3/331

دول  -2در د آلودگی یندوها به انگلهای واروا و نوزما در متایرهای ملتل

هییت نمونییهبرداری پیینج منلقییه شییامل :بلییش

دیییده شیید .از سییوی دیگییر در متایییر فا ییله ینییدوها از

گوهریییوه ،بلییش مریییزی ،ساشیییه نییوبی یییوه تفتییان،

زمییی یمتییری آلییودگی در فا ییله  ۹3سییانتیمتر از

ساشیه شمالی ییوه تفتیان و بلیش پشیت ییوه انتلیاب

سییلپ زمییی دیییده شیید

ییدول .)۹نتییایج آمییاری

شیید .بیشییتری و یمتییری در یید آلییودگی بییا متایییر

آزمونهییای ذیییر شییده نشییان داد یییه بییی تمییامی

منلقییه بییه ترتیی در بلییش گوهریییوه  133در یید ) و

متایرهیییای ذییییر شیییده و آلیییودگی بیییه نوزومیییا و واروا

بلیییش مرییییزی  21در ییید) دییییده شییید .همننیییی

ارتالاا م ناداری و ود دارد .)p<0.001

بیشیتری در یید آلیودگی بیا متایییر نیو منالی آب ییاه
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منلقییه ،خرییید مییوم ،گییرده و وسییایل از سییایر مرایییز

اسییتفاده از دیییوار میییاف  ،عییدم یییو در زمسییتان و

بررسی بروز فصلی برخی از بیماریهای دارای اهمیت ...

متغیرهای مورد

سطوح متغیر

بررسی

آلودگی به واروا

تعدادکندوهای
مورد بررسی

52

آلودگی به نوزما

ت داد

شیو

م نیداری

ت داد

شیو یندوهای

م نیداری

یندوهای

یندوهای

آماری

یندوهای

آلوده به نوزوما

آماری

آلوده به واروا

آلوده به

آلوده به

واروا

نوزوما
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<3/331
منطقه

گوهر یوه

15

15

%133

13

%۱1

بلش مریزی

۹5

13

%21

3

3

پشت یوه

23

23

%133

3

3

ساشیه شمالی
تفتان

215

2۹1

%1۹

123

%12

نوبی

23

23

%133

3

3

15

23

%11

3

3

اه

25

25

%133

13

%13

شمه

۹35

251

%11

123

%۹۳

3

۱3

51

%۳1

15

%25

13

15

15

%133

13

%22

15

۱5

۱5

%133

۹5

%51

23

13

13

%133

23

%53

25

15

15

%133

13

%۱1

۹3

153

13

%5۹

13

%21

1533-1۹33

13

21

%۹1

13

%11

2133-1۳33

۹35

251

%15

123

%۹۳

ساشیه
تفتان
نوع منبع آب

فاصله کندو از
سطح زمین

ارتفاع منطقه

<3/331

لوله یشی

<3/331

<3/331

<3/331

<3/331

<3/331

<3/331

جدول  -3درصد آلودگی کندوها به انگلهای واروا و نوزوما در متغییرهای مختلف

بحث و نتیرهگیری

زنالییورداری در اییی منلقییه از سیسییتان و بلو سییتان

و یود مراتی  ،مییزار  ،یییوههییای فییراوان و گونییههییای

مهیییا باشیید .بییا تو ییه بییه گسییترش و پیشییرفت پییرورش

منی ر بیه فیرد گییاهی بیه وییته در ساشییه لیه تفتیان

زنالور عسل طیی نید سیال اخییر در اسیتان سیسیتان و

باعییو شییده اسییت یییه شییرایی بییرای توسیی ه یین ت

بلو سییتان ،داشییت اطهعییات یییافی و الزم در زمینییه

ملیحه بخشی راویزی و همکاران

پییرورش زنالییور عسییل و خ و یاً بیمییاریهییای آن امییری

یید آلییودگی در زنالورهییای بییال و شییفیره از اسییتان

شروری است .از آندا ییه میییی زنیدگی زنالیور عسیل و

گییییهن بیییه مییییزان  ۳5در ییید گیییزارش شییید .)15

و ییود عسییل ،مییوم ،الرو و دیگییر مییواد در ینییدو ،مییییی

یلنییالی در اردبیییل آلییودگی بییه واروا را  ۹3/۳در یید

مناسییالی هییت زیسییت انییوا انگییلهییا اسییت  ،تییاینون

گزارش نمود .)1۳

زنالورهییای عسییل گییزارش گردیییده و آنهییایی یییه دارای

اییی میییان نوزمییا آپیییی شیییو و پراینییدگی بسیییار

اهمیییت بیمیاریزایی هسییتند شییامل :ییربهییا از ملییه

وسییی ی دارد ،لییذا در منییاطص بییا آب و هییوای گییرم و

واروا ،آیییارپیی ،تروپیلییه لایییی یییهره و تکیاختییههییای

خشییک و اسییتوایی بییه عنییوان یییک مشییکل اساسییی در

نوزومیییا و گرگیییاری همننیییی آمیییی مالایگامونالیییا

پرورش زنالور عسیل بیه شیمار مییرود  )23و بیه مییزان

ملیفیگییه میباشییند از اییی رو میییتواننیید زیییانهییای

زیادی بیر تولییدات اثیر مییگیذارد و زنیدگی زنالیور را در

ا ت ادی بسییار شیدیدی را بیه ینیدوهیای زنالیور عسیل

طول زمسیتان تییت تی ثیر خیود یرار مییدهید .شیدت

وارد نماینیید  .)11در سییتدوی آلییودگیهییای انگلییی

اییی بیمییاری بیشییتر در اواخییر زمسییتان و اوایییل بهییار

زنالور عسیل در شهرسیتان خیاش و ساشییه تفتیان ،تنهیا

میباشید  .)1۱در ملال ییه ساشیر بییا بررسیی  ۹15ینییدو

آلودگی با انگلهیای واروا و نوزومیا مشیاهده شید ییه هیر

از  ۹3زنالورسییتان در سییه ف ییل پییاییز ،زمسییتان و بهییار

دو نیز از لییا اهمییت یز عوامیل بیمیاریزای بسییار

در یید آلییودگی ینییدوها بییا نوزومییا بییه طییور یلییی ۹1/1

مه زنالور عسیل اسیت و سیاالنه خسیارات فراوانیی را در

در یید مشییاهده گردییید یییه میییزان آلییودگی ینییدوها در

دنیییا بییه زنالییورداران تیمیییل میییینیید .یس ی اطهعییات

ف ل زمسیتان نسیالت بیه دو ف یل پیاییز و بهیار بیشیتر

ذیییر شییده بییه من ییور اتلییاذ تییدابیر و اسییتراتتیهییای

بود و در ف یل بهیار هیی میوردی از آلیودگی بیا نوزومیا

مییدیریتی و درمییانی در آینییده سییاهز اهمیییت اسییت .در

دیییده نشیید .همننییی متوسییی در یید آلییودگی در بییی

ملال یه ینیونی بیا بررسیی  ۹15ینیدو از  ۹3زنالورسیتان

زنالورهییا در ف ییل زمسییتان بییا میییزان  15/1۹در یید

در سییه ف ییل پییاییز ،زمسییتان و بهییار در یید آلییودگی

بیشییتر از سییایر ف ییول مشییاهده گردییید .از سییوی دیگییر

ینییدوها بییا واروا بییه طییور یلییی  13/1در یید مشییاهده

تمییامی مییوارد آلییودگی بییا نوزومییا بییه ییز در یییک مییورد

گردییید یییه میییزان آلییودگی ینییدوها در ف ییل زمسییتان

همییییراه بییییا ییییرب واروا دیییییده شیییید .ییییدو در

نسالت به دو ف یل پیاییز و بهیار بیشیتر بیود .در ملال یه

زنالورسییتانهییای اسییتان گیییهن میییزان آلییودگی ینییدوها

ت یییی میییزان آلییودگی ف ییلی یلنیییهییای زنالییور اسییتان

بییه نوزومییا را  ۹3تییا  13در یید گییزارش نمییوده اسییت

فییارو بییه ییرب واروا ،یمتییری در یید آلییودگی ۹3

.)1۹

در یید) مربییوا بییه ف ییل بهییار و بیشییتری در یید

در بررسیییی اندیییام گرفتیییه در شهرسیییتان میانیییه از

آلییودگی  53در یید) در ف ییل زمسییتان مشییاهده شیید

 153یلنیی نمونیهگییری شید ،در ید آلیودگی بیا یرب

 .)۳در آذربایدییان شییر ی آلییودگی بییه ییرب واروا را

واروا  1۹/1بییود و همننییی

ییرب آیییاراپیی مشییاهده

 11در یید در ینییدوهای مییورد ملال ییه گییزارش یردنیید

نگردییید و آلییودگی بییه تییکیاختییه نوزومییا  11در یید

و آلودگی بیه یرب آییاراپیی را منفیی گیزارش نمودنید

گیییزارش گردییییده اسیییت  .)۹در شهرسیییتان اییییهم در

 .)11در بررسییی واروازیییی در زنالورسییتانهییای یشییور

بررسییی نقییش استمییالی انگییلهییا در بییروز پدیییده ریییزش

از  5اسیییتان مازنیییدران ،گییییهن ،آذربایدیییان نربیییی،

زنالورهیییا مییییزان آلیییودگی بیییه یییرب واروا در بهیییار ،

ا ییفهان و تهییران ،توسییی رهالییری و نالیییان ،بییاالتری در

تابسییتان و پییاییز بییه ترتییی  1۱/۱در یید ۹3 ،در یید،
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بیییش از یک یید و پندییاه گونییه انگییل در ارتالییاا بییا

نوزمییوزیی در انل ی نقییاا هییان انتشییار دارد و در
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 2۱/۱در یید و آلییودگی بییه ییرب آیییاراپیی منفییی
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سییایر نتییایج بهدسییت آمییده در ای ی پییتوهش نشییان

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد/2شماره /1بهار و تابستان 1318

گزارش شد .آلودگی بیه تیکیاختیه نوزومیا نییز در بهیار ،

میدهید بیشیتری در ید آلیودگی بیا متاییر نیو منالی

تابسییتان و پییاییز بییه ترتیی  2۱/۱در یید 1۹/۹،در یید و

آب ییاه دیییده شیید .از سییوی دیگییر در متایییر فا ییله

 ۹/۹در ییید گیییزارش گردیییید  .)1در ملال یییه ساشیییر

ینیییدوها از زمیییی یمتیییری آلیییودگی در فا یییله ۹3

هیییت نمونیییهبیییرداری پییینج منلقیییه شیییامل :بلیییش

سییانتیمتر از سییلپ زمییی دیییده میییشییود .افییزایش

گوهریییوه ،بلییش مریییزی ،ساشیییه نییوبی یییوه تفتییان،

فا یییله ینیییدوها از سیییلپ زمیییی و اسیییتفاده از آب

ساشیه شیمالی ییوه تفتیان و بلیش پشیت ییوه انتلیاب

لولیییهیشیییی و تمییییز باعیییو ییییاهش آلیییودگی در

شیید .بیشییتری و یمتییری در یید آلییودگی بییا متایییر

زنالورسییتانها میشییود .از سییوی دیگییر خرییید گییرده و

منلقییه بییه ترتی ی در بلییش گوهریییوه 133در یید) و

مییوم و وسییایل از سییایر مرایییز پییرورش ،همننییی عییدم

بلش مرییزی 21در ید)دیده شید .در بررسیی یورت

اسییتفاده از دیییوار میییاف  ،عییدم یییو در زمسییتان و

گرفتییه بییر روی شیییو تییکیاختییه نوزومییا در  1منلقییه

عدم پیشیگیری و درمیان باعیو افیزایش مییزان آلیودگی

ارافیییییایی ایییییران یییییه  1ناسیییییه آب و هییییوایی ،

بییه انگلهییا میشییود بییه طییور یلییی میییتییوان گفییت یییه

یوهسییتانی  ،گییرم و خشییک ،ساشیییه دریییای خییزر ،گییرم

بررسییی و آنالیزهییای آمییاری متاییرهییای در ن ییر گرفتییه

و مرطیییوب در ن یییر گرفتیییه شییید و از  221۹یلنیییی

شییده در ای ی تیقیییص نشییان میییدهیید یییه بییی تمییامی

نمونیهگیری شیید میییزان آلییودگی بیه تییکیاختییه نوزومییا

متایرهیییای ذییییر شیییده و آلیییودگی بیییه نوزومیییا و واروا

در  1۱۹یلنیییی  1/2در ییید) مرالیییت و  1۳۹۹یلنیییی

ارتالییاا م نییاداری و ییود دارد  )p<0.01و نتییایج آمییاری

منفییی اعییهم شیید یییه بیشییتری آلییودگی مربییوا بییه

نیز مؤید ای مس له است.

ناسیه آب و هوایی یوهستانی بود .)11
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Summary
This study aimed to investigate the parasitic infection in the apiary in Khash and Taftan border. This research
was carried out to adopt new management method, and design future studies in beekeeping industry in SistanBaluchistan Province. Samples were taken from 30 apiaries and 375 honey bee colonies, in autumn, winter, and
spring (autumn and winter 2015 and spring 2016). The results showed that the infections rate with Varroa was
80%, 86/6%, 80% in autumn, winter and spring; respectively. The highest infection rate in the study area was
recorded in winter with 86/6%. Also, the infections rate with Nosema was 0%, 80%, 46/6% in autumn, winter and
spring; respectively. Both diseases are major parasitic infections, causing annual damage to beekeepers. Also,
statistical analysis using SPSS software showed that the purchase of pollen, wax and equipment from other farms,
as well as non-use of protective wall, lack of migration in the winter and the lack of prevention and treatment,
increases the infection rate with the parasites. The results of chi-square and Fisher's exact test revealed significant
relationship between these variables and parasites infection (p <0.01).

Keywords: parasitic infection, honey bee, Khash and Taftan, Iran
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