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چکید ه 
     در این بررسي که هدف اصلي آن شناســائي فلور قارچي کلني هاي زنبورعسل استان آذربایجان غربي بوده است، طي 
ســالهاي  1384 الي1389 از تعدادي از کلني هاي زنبورعسل این استان بالغ بر 2000 نمونه شامل زنبور بالغ، الرو و شفیره، 
گرده گل و عســل در شرایط تمیز ودر ظروف نمونه برداري پالستیکي جمع آوري و در کنار یخ به آزمایشگاه منتقل گردید. 
نمونه ها بعد از آماده سازي، بطور جداگانه در محیط کشت سابرودگستروز آگار کشت شده و در دماي 25 درجه ساتتي گراد 
قرار داده شدند و تا 10 روز  بعد از کشت نمونه ها، قارچها و مخمرهاي مختلف موجود در آنها شناسائي وثبت گردیدند. در طول 
سه فصل نمونه برداري از 500 نمونه زنبوربالغ 357 مورد)71/4 درصد( و از 500 نمونه الرو و شفیره 353 مورد)70/6 درصد( 
و از 500 نمونه گرده گل 459 مورد)91/8 درصد( و از 500 نمونه عسل 364 مورد)72/8 درصد( آلوده به قارچها و مخمرهاي 
مختلف بوده اند. قارچها و مخمرهاي جداســازي شــده و میزان حضور آنها در نمونه هــا عبارتند از: مخمرها)29 درصد(، 
پني سیلیوم)12 درصد(، موکور)8 درصد(، هلمنتوســپوریوم) 4 درصد(، آلترناریا)3 درصد(، کالدوسپوریوم) 2/5 درصد(، 
پسیلومایســس) 1/1 درصد(، اسکوپوالریوپسیس)1 درصد(، رایزوپوس) 8/ درصد(، استمفیلیوم)8/ درصد( و سپتونیوم)3/ 
درصد(. این نتایج نشــان مي دهد که انواع قارچها ومخمرها با میزان نسبتًا زیادي درکلني هاي زنبور عسل وجود دارند که  
در صورت عدم رعایت بهداشــت کلني هاي زنبورعسل و عدم دقت در استحصال و نگهداري فراورده هاي آن، مي توانند به 
عنوان یکي از عوامل بروز عوارض در زنبورعسل و کاهش کیفیت فراورده هاي آن و همچنین مخاطراتي در مصرف کنندگان 
فراورده هاي زنبورعسل تلقي شوندکه البته میزان تأثیر این عوامل در بروز این مشکالت نیازمند بررسیهاي بیشتري است.
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In this study that its main goal is identification of honeybee colonies mycoflora in West Azarbaijan province, 2000 
samples of adult bee )500 samples), larvae and pupae )500 samples), pollen )500 samples) and  honey )500 samples), 
randomly collected of apiaries in 1384-1389. After preparing and culturing of samples in SDA media, many differ-
ent fungi and yeasts isolated. During three seasons of sampling, 357 samples of Adult bee )71.4 %), 353 samples of 
larvae and pupae )70.6 %), 459 samples of pollen )91.8 %) and 364 samples of honey )72.8 %) were contaminated 
with different fungi and yeasts. Main fungi and yeasts that identified and their percent were: Aternaria spp. 2.9%, As-
pergillus. fl )4.5%), Aspergillus fumigatus )4.55%), Aspergillus niger )13%), Aspergillus spp. )0.1%), Cladosporium 
spp. 0.65%, Helmetosporiun spp. 3.9%, Mucor spp. 7.65%, Paecilomyces spp. 0.8%, Penicillium spp. )12.15%), Rhi-
zopus spp. )0.4%), Scopolariupsis spp. )0.9%), Sepdonium spp. )0.3%), Stemphylium spp. )0.9%), Yeasts )58.05%). 
This study shows that honey bee colonies can be contaminated with many fungi and yeasts that much of them are 
pathogenic for human. In other hand, most of those fungi can produce different mycotoxines and metabolites that are 
harmful for honeybee products consumers.
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مقدمه
در حال حاضر میزان بسیار زیادي زنبورعسل در مناطق مختلف جهان 
پرورش داده مي شــود و از جنبه هاي مختلف مورد اســتفاده قرار مي گیرد. 
از ســوي دیگر زنبورعســل نقش بســیار مؤثري در گرده افشاني و افزایش 
کمیت و کیفیت محصوالت کشاورزي داشته و بطور مستقیم و غیر مستقیم 
 Klein et al.,) نقــش بي بدیلي در ارتقای اقتصاد کشــاورزي کشــور دارد
2007). بطوریكه مشــخص شده اســت که ارزش گرده افشاني زنبورعسل 
 Morse and) در کشــاورزي آمریكا بیش از 14 میلیارد دالر در ســال است
Calderone, 2000) و ارزش اقتصادي گرده افشاني زنبورعسل در کل جهان 
 Gallai et) بیش از 153 میلیارد یورو در ســال 2005 بر آورد شــده است
al.,2009).  لذا پرداختن به امر پرورش و بهداشــت آن حائز اهمیت بوده و 
نیــاز به برنامه ریزي و اقدامات الزم دارد. یكي از عواملي که مي تواند صنعت 
زنبورداري کشــور را با خطر مواجه ســازد عوامل بیماري زا و آفات مختلف 
زنبورعســل است که در صورت شــیوع در زنبورستان ها مي توانند خسارات 
زیادي به این صنعت وارد سازند. از سوي دیگر بسیاري از عوامل بیولوژیک 
و شیمیائي که وارد فراورده هاي زنبورعسل مي شوند مي توانند براي مصرف 
کنندگان محصوالت این موجود خطراتي به همراه داشــته باشند که از آن 
جملــه مي توان به عوامل قارچي اشــاره نمود که عالوه بر ایجاد خســارت 
مستقیم در کلني هاي زنبورعسل مي توانند فراورده هاي آن را از جمله عسل 
و گــرده گل را آلوده نموده و مصرف آن ها را براي انســان مشــكل آفرین 

نمایند که مهم ترین مشــكل حاصله تولید آفالتوکســین هاي مختلف است 
که در صورت افزایش میزان آن ها، خطــرات زیادي براي مصرف کنندگان 
خواهند داشت (Reybroeck. W,2003; WHO 2009). در نتیجه شناسائي 
قارچ هــا و مخمرهــاي مختلف کلني هــاي زنبور عســل از اهمیت ویژه اي 
برخوردار اســت که با این کار مي توان قارچ ها و مخمرهاي خطرســاز براي 
بهداشــت زنبورعسل و مصرف کنندگان فراورده هاي آن را مشخص نموده و 
اقدامات الزم براي جلوگیري از گسترش، رشد و تكثیر زیاد در فراورده هاي 
کلني هاي زنبورعســل صــورت پذیرد. لذا با این دیــدگاه و اهمیتي که در 
شناســائي فلور قارچي کلني هاي زنبور عســل وجود دارد، این بررسي در 
سطح زنبورستان هاي اســتان آذربایجان غربي طي ســال هاي 1384 الي 

1389 انجام گرفته است.
اکثــر قارچ ها و مخمرهاي مختلفي که معموالً بصورت ســاپروفیت در 
ســطح بدن زنبور و در شان هاي مومي محل پرورش نوزادان حضور دارند بر 
روي گیاهان و محیط هاي مورد بازدید زنبورعســل حضور داشته و زنبوران 
چراگــر آن ها را به داخل کندوها مي آورند و بــا توجه به فراهم بودن دما و 
رطوبت مناســب در داخل کندوها، محیط مناسبي براي رشد انواع قارچ ها 
فراهم مي آید (Jennings and Lysek, 1999). بســیاري از قارچ هاي موجود 
در داخل کلني هاي زنبورعسل براي حیات کلني و فراوري گرده گل ذخیره 
شده) نان زنبور( الزمند و تعدادي دیگر از قارچ ها مي توانند به عنوان عوامل 
بیماري زاي زنبورعســل عمل نمایند (Gillian & Vandenberg, 1997) ولي 
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مكانیسم هاي دفاعي زنبورعسل مي تواند زنبورها را در مقابل خطرات آن ها 
 .(Glinski and Buczek, 2003) محافظت نمایند

دو بیماري قارچي نوزاد گچي و نوزاد ســنگي در زنبورعسل از اهمیت 
خاصي برخوردارند (Bailey, 1991). این دو بیماري داراي عالئم مشــخص 
در کلني هــاي زنبورعســل بوده و گاهي تلفات شــدیدي را در آن ها ایجاد 
نموده و خسارت زیادي به زنبورداران وارد مي آورند و در اکثر نقاط جهان به 
عنوان دو بیماري مهم زنبورداري ها مورد توجه قرار گرفته اند. عامل بیماري 
نوزاد گچي قارچ هتروتالیک آسكوســفرا آپیس و عامل بیماري نوزاد سنگي 
قارچ هاي آسپرژیلوس فالووس و آســپرژیلوس فومیگاتوس است که بسته 
به شرایط محیط و ســایر عوامل مستعد کننده کلني ها، مي توانند مشكالت 

.(K.A 2010, Aronstein) زیادي در آن ها ایجاد نمایند
قارچ هاي بسیار زیادي که به داخل کلني هاي زنبورعسل و فراورده هاي 
آن نفوذ کرده اند  در صورت فراهم شــدن شــرایط رشد مي توانند خطراتي 
براي زنبورعسل و باالخص مصرف کنندگان فراورده هاي آن بوجود آورند. در 
یک بررســي که توسط Martha Gilliam در سال 1977 روي زنبوران بالغ 
کارگر انجام گرفته اســت 25 درصد از زنبورها واجــد انواع قارچ ها بوده اند 
 Torulopsis magnoliae,که بیشــترین میزان آن هــا مربوط به قارچ هــاي
 Torulopssi glabrata, Hansenula anomala, Penicillium cyclopium,
Penicillium cyclopium var. echinulatum بوده اســت. ایشــان کپک ها 
را در زنبوراني که با ســوکروز تغذیه مي شــدند بیشــتر از گروه هاي دیگر 

جداسازي نموده است.
M.N. Shoreit در ســال 1995 در مصر در کلني هاي زنبورعسلي که 
 Aspergillus niger, Aspergillus مبتال به بیماري نوزاد ســنگي قارچ هاي
 flavus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus oryzae and Penicillium
 Martha جداســازي نموده است. در یک بررسي دیگر توسط funiculosum
 Torulopsis magnoliae, Candida در ســال 1974 قارچ هــاي Gilliam
parapsilosis  و Torulopsis grabrata از کانــال گوارشــي زنبــوران بالغ 
جداسازي شده اســت. Martha Gilliam در زنبوراني که با آنتي بیوتیک ها 
 Alternaria tenuissima, Cladosporium تغذیــه مي شــدند قارچ هــاي
 cladosporoides, Bipolaris spp., Curvularia brachyospora,
 Penicillium ochro-chloron, Penicillium urticae, and Rhizopus
 Miroslava Kačániová .را به میزان فراوان جداسازي نموده است .arrhizus
و همكارانــش)2009( انــواع قارچ هــا را از گــرده گل موجــود در داخل 
کلني ها جداســازي نموده اند که قارچ هاي Alternaria, Cladosporium و 
Penicillium داراي بیشــترین فراواني بوده اند همچنین ایشــان قارچ هاي 
Penicillium, Cladosporium و Alternaria را به میزان زیاد در عسل هاي 
بررسي شده جداسازي نمودند. محققین در بررسي آلودگي قارچي محتویات 
داخل کلني هاي زنبورعسل اقدام به بررســي آلودگي انگل هاي زنبورعسل 
از جملــه مایت واروآ با انــواع قارچ هاي داخل کلنــي نموده اند بطوري که 
Benoit و همكارانش)2004( در بررســي آلودگــي مایت هاي واروآ با انواع 
 Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Trichoderma, قارچ ها، قارچ هاي
Alternaria, Rhizopus, Mucor را به میزان زیاد از این مایت ها جداســازي 
نموده اند و متذکر شده اند که این مایت ها در انتقال قارچ ها به نوزادان زنبور 

عسل نقش مؤثري خواهند داشت. 
بســیاري از قارچ هاي موجود در فراورده هاي زنبورعســل قادر به تولید 

متابولیت ها و آفالتوکســین هاي متعددي اند که مي توانند مشــكالتي را در 
مصرف کنندگان فراورده هاي کلني هــا بوجود آورند. بطوري که Martins و 
همكارانش که با اســتفاده از روش کروماتوگرافي به جستجوي آفالتوکسین 
در عسل پرداخته اند نســبت به حضور آن ها در عسل هشدار داده اند. البته 
آن هــا در نمونه هاي مورد بررســي حضور آفالتوکســین را ثابت ننموده اند 
(Martins et  al, 2003). اما Gonzalez و همكارانش در یک بررســي نشان 
داده اند کــه تعدادي از قارچ هــاي موجود در گــرده گل داخل کلني هاي 
زنبورعســل قادر به تولید مایكوتوکسین مي باشــند. آن ها با بررسي میزان 
آلودگــي نمونه هاي گرده گل با انــواع قارچ ها، قارچ پني ســیلیوم و انواع 
مخمرها را به میزان زیادي جداسازي نموده اند و قارچ هاي دیگري از جمله 
پني ســیلیوم وروکوزوم، آســپرژیلوس نیجر، آســپروژیلوس کاربوناریوس، 
آســپرژیلوس اوکراسئوس، آسپرژیلوس فالووس، آسپرژیلوس پارازیتیكوس 
و آلترناریا که از نظر تولید مایكوتوکســین مهمند، جداســازي نموده اند و 
ذکر نموده اند که آلترناریا به میزان زیاد جداسازي شده است. این محققین 
بعد از کشــت قارچ هاي جداسازي شده، با اســتفاده از روش کروماتوگرافي 
 G1،B2 ،B1 و آفالتوکسین هاي A)OTA( مایكوتوکسین هاي اوکراتوکسین
وG2 را مورد جستجو قرار داده اند. در نهایت ذکر کرده اند که به ترتیب 100 
درصــد، 53/3 درصد، 33/3درصد و 25 درصد از جدایه هاي آســپرژیلوس 
کاربوناریوس، آسپرژیلوس اوکراسئوس، پني سیلیوم وروکوزوم و آسپرژیلوس 
نیجــر تولید OTA مي کنند. عالوه بر ایــن 28/6 درصد از جدایه هاي گروه 
آسپرژیلوس فالووس و آسپرژیلوس پارازیتكوس قادر به تولید آفالتوکسین 
B1 مي باشند. آفالتوکسین B2 فقط در 10 درصد از کشت ها تشخیص داده 
شده اســت. از سوي دیگر آفالتوکسین هاي G1 وG2 در کشت ها تشخیص 
داده نشده اند (Gonzalez et al, 2006). با توجه به نقش قارچ ها در سالمتي 
زنبورعسل و بهداشت فراورده هاي آن، انجام یک بررسي روي میزان آلودگي 
کلني هاي زنبورعســل در ایران ضروري به نظر مي رسید. لذا در این بررسي 
که طي پنج ســال در اســتان آذربایجان غربي انجام گرفته اســت اقدام به 
جداســازي انواع قارچ ها و مخمرها از کلني هاي زنبور عســل شده است که 

مي تواند شروعي براي تحقیقات بیشتر در این زمینه باشد.
مواد و روش ها

روش نمونه گیري
در این بررســي از روش نمونه گیري خوشه اي چند مرحله اي- تصادفي 
اســتفاده شــد. انتخاب نمونه ها در سطح اســتان به این صورت بوده است 
که از میان شهرســتان هاي استان 5 شهرســتان در هر فصل)بهار، تابستان 
و پائیز( و از میان زنبورســتان هاي هر شهرســتان 8 زنبورســتان و در هر 
زنبورســتان 5 کلني بطور کاماًل تصادفي انتخاب شده و از هر کلني حدود 
30 عدد زنبوربالغ، 20 عدد الرو و شفیره، 10 گرم عسل و 5×5 سانتي متر 
از ســلول هاي مومي حاوي گرده گل را در ظروف پالستیكي استریل شده 
با اشــعه گاما و در شرایط تمیز برداشت گردیده و به آزمایشگاه انتقال داده 
شده است. شهرستان هاي مورد نظر، تعداد زنبورستان، تعداد کندو و تعداد 
نمونه هاي اخذ شــده از آن ها را در طي زمان نمونه گیري در جدول های 1 

و 2 ذکر  شده اند.
روش آزمایش

آماده سازي محیط هاي کشت قارچي
در این بررسي براي جداســازي قارچ هاي موجود در نمونه ها از محیط 
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کشــت قارچــي سابرودکســتروز آگار (SDA) حــاوي کلرامفنیكل)جهت 
جلوگیري از باکتري ها( اســتفاده گردید. محیط کشــت بعــد از تهیه در 
پلیتهاي شیشه اي استریل تقسیم و تا زمان کشت نمونه ها در داخل یخچال 

4 درجه سانتي گراد نگهداري شد.

کشت نمونه ها
نمونه ها بعد از انتقال به آزمایشگاه به شیوه زیر کشت داده شدند:

1-زنبور بالغ: بعد از بیهوش نمودن و کشــتن زنبورها با پنبه آغشــته 
به اتر در داخــل ظروف نمونه گیري، آن ها را بیرون آورده و با اســتفاده از 
پنس ریز، لوله گوارشــي آ ن ها را بیرون کشیده و در داخل ظرف دیگري با 
آب مقطر اســتریل چند بار شستشو داده مي شد. سپس با استفاده از سرم 
فیزیولوژي 85/% اســتریل از آن ها هموژني تهیه نموده و در کنار شــعله و 
با رعایت شــرایط نسبتاً استریل در سطح محیط کشت سابرودکستروز آگار 

کشت داده و روي پلیت ها کد شهرســتان، زنبورستان و کلني نمونه گیري 
شده، نوشته مي شد.

2- الرو و شــفیره: نمونه هاي الرو و شــفیره را بعد از بیرون آوردن از 
ظروف نمونه گیري، در داخل درب همان ظرف قرار داده و با استفاده از آب 
مقطر استریل از آن ها هموژني تهیه کرده و به شیوه فوق کشت داده  و کد 
شهرستان، زنبورستان و کلني نمونه برداري شده را روي آن ها نوشته مي شد.

3- عسل: نمونه هاي عســل را از داخل سلول هاي مومي خارج کرده و 
با چند میلي لیتر آب مقطر اســتریل مخلوط نموده و از آن ها هموژن کاملي 

تهیه کرده و همانند نمونه هاي قبل داده شدند.
4- گــرده گل: نمونه هاي گرده گل همانند نمونه هاي عســل آماده و 

کشت داده شدند.
انکوباسیون نمونه ها

بعد از کشــت نمونه ها در محیط کشت سابرودکســتروز آگار، پلیت ها 

نام شهرستانردیف
نمونه

فراواني نسبیفراواني مطلق

20 %400ارومیه1

20 %400خوي2

16 %320سلماس3

16 %320میاندوآب4

20 %400اشنویه5

4 %80پیرانشهر6

4 %80نقده7

100 %2000جمع

فراواني نسبیفراواني مطلقنوع نمونهردیف

25 %500زنبور بالغ1

25 %500شفیره2

25 %500گرده3

25 %500عسل4

100 %2000جمع

جدول  1- توزیع فراواني مطلق و نسبي کل نمونه هاي مورد آزمایش
 بر حسب شهرستان در استان آذربایجان غربي

جدول 2- توزیع فراواني مطلق و نسبي کل نمونه هاي مورد آزمایش
 بر حسب نوع نمونه در استان آذربایجان غربي

 بررسي فلور قارچي کلني هاي زنبورعسل...
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حداکثر به مدت 10 روز در داخل انكوباتور 25 درجه ســانتي گراد قرار داده 
شدند.

تشخیص قارچ ها
طي دوره انكوباســیون نمونه ها، روزانه پلیت ها را مورد مشــاهده قرار 
داده و قارچ هاي رشــد کرده و تعداد پرگنه هاي آن هــا در جداول مربوطه 
ثبت مي شدند. از قارچ هائي که از نظر ماکروسكوپیک و شكل پرگنه ها قابل 
تشخیص نبودند الم میكروسكوپي تهیه کرده و با رنگ کاتن بلو رنگ آمیزي 
نمــوده و خصوصیات مرفولوژیكي آن ها را در زیر میكروســكوپ مشــاهده 
نموده و تشــخیص نهائي داده مي شدند. در صورتي که با این روش قارچ ها 
قابل تشــخیص نبودند، از آن ها کشت روي الم (Slide culture) تهیه نموده 
و بعد از رشد الزم، طبق دستورالعمل هاي موجود تشخیص داده مي شدند.

نتایج
طي این بررسي جمعاً از هرکدام از نمونه ها تعداد 500 نمونه جمع آوري 
گردید و بعد از مراحل کشــت و تشــخیص قارچ هاي جداسازي شده، بطور 
کلــي 71/4 درصد از نمونه هاي زنبور بالــغ، 70/6 درصد از نمونه هاي الرو 
و شــفیره، 91/8 درصد از نمونه هاي گرده گل و 72/8 درصد از نمونه هاي 
عسل داراي آلودگي قارچي بودند که در جدول 3 به تفصیل بیان شده اند. 
در جدول 4 قارچ هاي جدا ســازي شــده و درصــد آن ها در تک تک 
نمونه ها قید شــده اســت. که در میان قارچ هاي جدا شــده انواع مخمرها، 
آســپرژیلوس ها، پني ســیلیوم و موکور به ترتیب در رده هاي اول تا چهارم 

آلودگي قرار داشته و سایر قارچها به نسبت هاي متفاوتي جدا شده اند.

بحث
در این بررســي قارچ ها و مخمرهاي مختلفي در نمونه هاي اخذ شده از 
کلني هاي زنبورعسل استان آذربایجان غربي جداسازي گردیدند. گرده گل 
بــا 91/8 درصد آلودگي در باالترین حد و بعد از آن عســل با 72/8 درصد 
و زنبــور بالغ با 71/4 درصد و الرو و شــفیره بــا 70/6 درصد در رده هاي 
بعدي آلودگي قرار داشتند. آلودگي بیشتر گرده گل مي تواند به آلودگي هاي 

قارچي گیاهان مورد بازدید زنبورعســل مربوط باشــد. اما آلودگي مخمري 
گرده هاي گل از ســایر نمونه ها کمتر اســت )18/3( که مي تواند مربوط به 
عدم آلودگي مخمري گیاهان و عدم رطوبت مناسب رشد مخمرها در گرده 
گل جمع آوري شده باشــد. بیشــترین موارد قارچ هاي جدا سازي شده در 
نمونه هاي گرده گل آســپرژیلوس ها مي باشند که دلیل این امر هم مربوط 
به پراکندگي زیاد این قارچ ها در محیط اطراف زنبورستان ها و پاتوژن بودن 
آن ها در اکثر گیاهان محیط هاي پرورشــي زنبورعسل است. سایر قارچ هاي 
جداسازي شده هم جزو قارچ هاي ساپروفیت موجود در محیط بوده و بعضي 

از آن ها جزو عوامل بیماري زاي گیاهان و درختان مي باشند.
در نمونه هاي عسل به غیر از مخمرها میزان زیادي از قارچ ها جداسازي 

نشده اند که این امر مي تواند دالیل زیر را داشته باشد:
1- شــهد گیاهان در داخل جام گل ها کمتــر در معرض آلودگي هاي 

قارچي محیط قرار مي گیرد.
2- در فرایند تغلیظ و فراوري شــهد جمع آوري شده اسپور قارچ هاي 
وارد شــده پاالیش گشته و از ورود آن ها به داخل عسل جلوگیري به عمل 

مي آید.
3- خواص ضد قارچي عسل و غلظت زیاد قند و رطوبت پائین آن مانع 

بقا و رشد قارچ هاي مختلف مي گردد.
4- عســل رسیده در سلول هاي مومي سر بسته در معرض آلودگي هاي 

قارچي داخل کندو قرار نمي گیرد.
آلودگي هاي مخمري نمونه هاي عســل در سه فصل نمونه گیري بطور 
متوسط 38/83 درصد بوده است که دلیل این میزان آلودگي مي تواند ناشي 
از آلودگي شربت هاي شكر تهیه شده در محیط زنبورستان و امكان آلودگي 
آب هاي مورد استفاده با انواع مخمرها و رطوبت ایجاد شده در اثر تغذیه هاي 
آبكي در داخل کندوها باشــد. بعد از مخمرها، در نمونه هاي عسل قارچ هاي 
آسپرژیلوس نیجر و پنیســیلیوم به میزان چشمگیري جداسازي شدند که 
علت این امر هم مي تواند فراواني این قارچ ها در محیط اطراف و مقاوم بودن 

آن ها به غلظت باالي قند عسل و رطوبت پائین آن باشد.
در نمونه هاي الرو و شفیره آلودگي هاي قارچي در سه فصل نمونه برداري 
بطور متوســط 65/8 درصد بوده است که باالترین میزان آلودگي مربوط به 

مجموعفاقد آلودگيواجد آلودگي

فراواني نسبي فراواني مطلقفراواني نسبي فراواني مطلق فراواني نسبيفراواني مطلق

35771/414328/650025زنبوربالغ

35270/614729/450025الرو و شفیره

45991/8418/250025گرده گل

36472/813627/250025عسل

153376/6546713/352000100مجموع

جدول 3- توزیع فراواني مطلق و نسبي آلودگي قارچي در نمونه هاي جمع آوري شده از کلني هاي زنبورعسل
 استان آذربایجان غربي

نتیجه کشت  

نوع نمونه
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مجموعزنبوربالغالرو و شفیرهعسلگرده گلنوع نمونه

5005005005002000تعداد نمونه 

4593643533571533فراواني مطلق موارد آلوده

91/872/870/671/476/65فراواني نسبي موارد آلوده

ده
 ش

زي
سا

جدا
ي 

چها
قار

Alternaria spp.
5224058فراواني مطلق

10/4/4/802/9فراواني نسبي

Aspergillus.flavus
541321290فراواني مطلق

10/82/64/2/44/5فراواني نسبي

Aspergillus fumigatus
8313491فراواني مطلق

16/6/2/6/84/55فراواني نسبي

Aspergillus  niger
144525113260فراواني مطلق

28/810/410/22/613فراواني نسبي

Aspergillus spp.
02002فراواني مطلق

0/400/1فراواني نسبي

 Cladosporium spp.
922013فراواني مطلق

1/8/4/40/65فراواني نسبي

Helmetosporiun spp.
6646278فراواني مطلق

13/2/81/2/43/9فراواني نسبي

Mucor spp.
12413610153فراواني مطلق

24/82/61/227/65فراواني نسبي

Paecilomyces spp.
1600016فراواني مطلق

3/2000/8فراواني نسبي

Penicillium spp.
74817810243فراواني مطلق

14/816/215/6212/15فراواني نسبي

.Rhizopus spp
50218فراواني مطلق

10/4/2/4فراواني نسبي

Scopolariupsis spp.
1422018فراواني مطلق

2/8/4/40/9فراواني نسبي

Sepdonium spp.
60006فراواني مطلق

1/2000/3فراواني نسبي

Stemphylium spp.
1530018فراواني مطلق

3/600/9فراواني نسبي

Yeasts
1363812953491161فراواني مطلق

27/276/25969/858/05فراواني نسبي

جدول 4- توزیع فراواني مطلق  و نسبي قارچهاي جداسازي شده در نمونه هاي اخذ شده از کلني هاي زنبورعسل  استان آذربایجان غربي

 بررسي فلور قارچي کلني هاي زنبورعسل...
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مخمرها است)37/7 درصد( و بعد از مخمرها قارچ پنیسیلیوم، آسپرژیلوس 
نیجر و موکور در حد پائینتري قرار دارند و قارچ هاي دیگر هم به میزان هاي 
مختلفي جداسازي شده اند. آلودگي قارچي نمونه هاي الرو و شفیره مربوط 
به آلودگي هاي قارچي داخل کندو و احتماالً غذاي الروها)گرده گل و عسل( 

است. 
نمونه هاي زنبور بالغ نســبت به ســایر نمونه ها از نظــر تنوع و درصد 
قارچ هاي جداســازي شــده در پائین ترین حد آلودگي قارچي قرار دارند و 
بیشترین میزان آلودگي آن ها مربوط به مخمرها است)34/5 درصد(. دالیل 
کــم بودن تنوع و درصــد قارچ ها را مي توان به عواملي از جمله مكانیســم 
پاالیش اندام پیش معده که میزان بســیار زیادي از اسپور قارچ ها را بصورت 
توده هائــي در آورده و در داخل غشــاء پروتروفیک مورد تجزیه قرار داده یا 
این که از طریق مدفوع به بیرون انتقال داده مي شــوند، نسبت داد. از سوي 
دیگر آنزیم ها و شیره هاي گوارشــي زنبورعسل بر اسپور قارچ ها اثر کرده و 
از خاصیت رشــد و تكثیر آن ها مي کاهد. همچنین فلور باکتریائي دســتگاه 
گــوارش زنبوران بالغ تأثیر زیــادي روي کاهش میزان قارچ هاي موجود در 
 )Evans and Lopez, 2004 Hamdi. C; دستگاه گوارش خواهند داشــت

.(et al, 2011
باال بودن میزان مخمرهاي جداســازي شده از زنبوران بالغ را مي توان 
اینگونه توجیه نمود که مخمرها جزو میكروارگانیســم هاي طبیعي دستگاه 
گوارش زنبورعســل اند یا اینكه نســبت به شــرایط داخلي دستگاه گوارش 
زنبورعســل مقاوم بوده و تحت تأثیر مكانیسم هاي گوارشي قرار نمي گیرند.

از ســوي دیگر امكان دارد عواملي از جمله تنش ها و استرس هاي وارد شده 
بــه زنبوران جمع آوري شــده) مثاًل محصور نمودن آن هــا در داخل ظروف 
نمونه گیري به مدت بیش از 24 ســاعت تا زمــان آزمایش( و آلودگي هاي 
مخمري شــربت هاي شكر و عســل مصرف شــده منجر به افزایش میزان 

مخمرها در دستگاه گوارش زنبوران بالغ شده باشد.
محققیــن دیگــر از ســایر نقــاط جهــان در بررســي هاي مختلف 
قارچ هــاي متعددي را از زنبورها جداســازي نموده انــد بطوریكه Batra و 
همكارانش)1973( قارچ هاي پني ســیلیوم، آسپرژیلوس، موکور، تریكودرما 
را به میــزان زیادي از نمونه هــاي زنبوران بالغ تلف شــده، قاب ها، غذاي 
زنبورعسل، شهد گل ها، عســل و گرده گل جداسازي نموده اند. Glinski و 
Buczek در ســال 2003 گونه هاي قارچ آسپرژیلوس، پني سیلیوم و موکور 

را از الروها و پیش شفیره هاي مرده زنبورعسل جداسازي نمودند. 
نتایج حاصل از این بررســي مشابه با بررسي سایر محققین در جاهاي 
دیگر اســت. بطوریكه Martins و همكارانش که بر روي میزان آلودگي 80 
نمونه عســل با انواع باکتري ها و قارچ هــا کار مي کردند در 88/8 درصد از 
نمونه ها مخمرها و قارچ ها را جداسازي نموده اند که بیشترین میزان آلودگي 
به قارچ هاي آســپرژیلوس، پني سیلیوم و موکور و دو مخمر ساکارومایسس 
و کاندیدا اختصاص داشــته است. در بین آســپرژیلوس ها بیشترین میزان 
آلودگي مربوط به آســپرژیلوس فالووس )57/5 درصد(، آسپرژیلوس نیجر 
)51/3 درصــد( و آســپرژیلوس فومیگاتوس )45 درصد( و آســپرژیلوس 
کاندیدوس )28/7 درصد( بوده اســت. پني ســیلیوم و موکور به ترتیب در 
38/8 و 31/3 درصــد نمونه ها و ساکارومایســس و کاندیــدا به ترتیب در 

.(Martins et al, 2003) 88/8 و 75 درصد نمونه ها جداســازي گردیده اند
Jimenez و همكارانش قارچ هاي آســپرژیلوس فالووس، آسپرژیلوس نیجر، 

آسپرژیلوس کاندیدوس، آسپرژیلوس ترئوس، پني سیلیوم، ساکارومایسس ها 
 Jimenez, M et al,) و زیگوساکارومایسس ها را از عسل جداسازي نموده اند
Gonzalez و همكارانش قارچ هاي متعددي از جمله آسپرژیلوس ها،  .(1994
پني ســیلیوم، فوزاریــوم، کالدوســپوریوم، آلترناریا، رایزوپــوس، موکور، 
بوتریتیــس، اپیكوکوم و مخمرها را از نمونه هاي گرده جداســازي نموده اند 

.(Gonzalez et al, 2005)
علــي رغــم این که قارچ هــاي متعــددي از نمونه هاي مورد بررســي 
جداســازي شــده اند اما بیماري خاصي مشــاهده نگردید. در منابع علمي 
بیماري هاي زنبورعســل قارچ هاي زیادي را عامل بیماري در زنبورعســل 
دانسته اند، بطوریكه راجر مورس به قارچ هاي زیادي اشاره مي کند که باعث 
بیماري در زنبورعســل مي شــوند و متذکر مي شــود که بعضي از محققین 
با خوراندن آســپرژیلوس هاي زیــر باعث بیماري و تلفات در زنبورعســل 
 Aspergillus flavus, Aspergillus effusus, Aspergillus:شــده اند
 parasiticus, Aspergillus fumigatus, Aspergillus ochraceus,
 Melanosellamors) و قــارچ مالنوزال مورس آپیس Aspergillus glaecus
 Rager A.( را عامل بیماري مالنوزیس ملكه هاي زنبورعسل مي دانند (apis
Morse 1980. ( و محققین دیگري پنیســیلیوم ها را شــایع ترین قارچ هاي 
داخل کندو مي دانند و هیچ کدام از آن ها انگل حقیقي زنبورعســل نبوده اند. 
قارچ هاي تریكودرمالیگنوروم(Trichoderma lignorum) و موکور موســدو 
(Mucor mucedo) بــه طور تجربي باعث بیماري و تلفات در زنبورعســل 
شــده اند و قارچ موکور هیمالیــس(Mucor hiemalis) در دماي 20 درجه 
سانتي گراد باعث بروز بیماري حاد زنبوران عسل مي شود، ولي دماي طبیعي 
منطقه پرورش نوزاد زنبورعســل بیش از حد تحمل این قارچ است و یا الرو 
ملكه زنبورعســل در سلول سر پوشیده مورد تهاجم قارچ آسپرژیلوس نیجر 
قرار مي گیرد و همچنین این قارچ را از نوزادان نر و کارگر تغییر رنگ یافته 
جداســازي نموده اند و قارچي متعلق به جنس کالویسپس(Claviceps) را 
در یک بیماري شــبیه به بیماري نوزاد سنگي جداســازي نموده اندو قارچ 
رایزوپوس اکوئینوس و اسكوپوالریوپســیس برویكولیــس را عامل بیماري 
نوزاد زرد و نوزادان ســیاه زنبورعسل مي دانند. ذکر شده که مخمرها عامل 
بیماري زاي زنبورعسل نمي باشــند. گرچه برخي از گونه هاي اسمز دوست 
آن ها عســل را تخمیر مي کنند و مخمر متعلق به جنس تورولوپسیس را از 
دستگاه گوارش زنبورهاي مبتال به یک بیماري ناشناخته جداسازي نموده اند 
و با تزریق بعضي از مخمرها به زنبورعســل باعث مرگ آن ها شــده اند. ولي 
مخمرها مي توانند در تولید و حفاظت نان زنبورعســل و تأمین ویتامین ها و 
دیگر عوامل رشــد نقش مفیدي داشته باشند (Hamdi. C et al, 2011). اما 
مخمرها در کلني هائي که الف: با آنتي بیوتیک ها درمان شــده اند، ب: علف 
کش هــا در مورد آن ها بكار رفته اند، ج: در قفــس تحت کنترل بوده اند، د: 
مبتال به بیماري هائي بوده اند که مخمرها منشاء آن ها نبوده است و ه: جیره 
غذائي کمي دریافت داشــته اند به آساني و به میزان زیادجداسازي مي شوند 

.(Roger.A. Morse, 1980)
با توجه به نتایج بررســي Gonzalez و همكارانش روي میزان آلودگي 
گرده هاي جمع آوري شده توسط زنبورعسل با انواع قارچ ها و آفالتوکسین هاي 
حاصل از آن ها، گرده گل مي تواند منبع مهمي از آفالتوکسین هاي مختلف 
Gonza-) تباشــد و مصرف بدون مجوز بهداشــتي آن خالي از اشكال نیس

lez. G et al,2005). بســیاري از قارچ هاي جداســازي شده در این بررسي 
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جــزو قارچ هــاي بیماریزاي انســان، دام و گیاهان مي باشــند که عالوه بر 
ایجــاد عارضه در زنبورعســل مي تواننــد عوارضــي را در مصرف کنندگان 
فراورده هــاي زنبورعســل بوجود آورنــد. اطالعات زیادي در مــورد اینكه  
قارچ هاي جداسازي شــده به غیر از آســپرژیلوس فالووس و آسپرژیلوس 
فومیگاتوس تهدیدي جدي براي کلني هاي زنبورعســل باشند در دسترس 
نیست. البته علت اصلي اینكه بیماري هاي زیادي ناشي از قارچ ها و مخمرها 
در زنبورعســل مشــاهده نمي گردد مي تواند ناشــي از رفتارهاي بهداشتي 
 و مكانیســم هاي ایمنــي زنبور عســل در مقابل قارچ هاي مختلف  باشــد 
(Evans and Lopez, 2004 Hamdi. C et al, 2011)  کــه عالوه بر تحقیق 
روي این موضوع، باید بررســي هاي بیشتري روي تشخیص گونه قارچ هاي 
جداســازي شــده و نقش آن ها در تولید متابولیت ها و مایكوتوکسین هاي 

مختلف در فراورده هاي زنبورعسل انجام پذیرد. 

پیشنهادات
با توجه به اینكه قارچ هاي بیماري زاي زنبورعسل) بویژه آسپرژیلوس ها( 
و حتي قارچ هاي بیماري زاي انســان و بســیاري از قارچ هاي ساپروفیت از 
نمونه هاي اخذ شــده از کلني هاي زنبورعسل جداسازي شده اند،  لذا، تحت 
شرایط مساعد رشد قارچ ها، امكان شیوع بیماري هاي قارچي در زنبورعسل 
و آلودگي فراورده هاي زنبورعسل ) بخصوص گرده و عسل( که بصورت خام 
و پاالیش نشــده مصرف مي شوند، وجود داشــته و مي تواند براي بهداشت 
انســاني خطراتي به دنبال داشته باشند، لذا جهت حفظ سالمتي کلني هاي 
زنبورعســل و جلوگیري از آلودگي فراورده هاي آن پیشنهاداتي به شرح زیر 

ارائه مي گردد: 
1- از پوشــاندن کندوها با پوشش هاي پالســتیكي غیر قابل نفوذ هوا و 

رطوبت خودداري شود.
2- از قــرار دادن کندوها در مكان هاي مرطوب و فاقد تهویه مناســب 

خودداري شود.
3- از تهیه شــربت شــكر با آب هاي آلوده و غیر قابل شرب خودداري 

شود.
4- از مصرف آنتي بیوتیک ها به میزان زیاد و بدون مشورت با کارشناسان 

مربوطه خودداري شود.
5- قاب هــاي گــرده گل ذخیره اي در جاي خشــک و خنک نگهداري 

شوند.
6- قاب هاي عسل قبل از اینكه درب کل سلول هاي حاوي عسل با موم 

پوشیده شود، از داخل کندو خارج نشده و عسل آن ها استحصال نگردد.
7- عسل هاي انباري حتماً در جاي خشک و خنک نگهداري شوند.

8- در صورتي که عســل هاي صاف شــده به مدت طوالنــي نگهداري 
مي شوند حتماً با رعایت اصول صحیح پاستوریزه شوند.

9- از خریــد و فروش قاب هاي مومي، کندوهاي مســتعمل ضد عفوني 
نشده، وسایل زنبورداري سایر زنبورستان ها خودداري شود.

10- گرده گل استحصال شده را بخوبي خشک نموده و به شیوه صحیح 
بسته ندي شود.

11- کندوهاي خالي، قبل از اســتفاده مجدد، با شعله یا مواد ضد عفوني 
کننده رایج و سالم ضد عفوني گردند.

12- بررســي هاي بیشــتري روي نقــش بیماري زائي انــواع قارچ ها و 

مخمرهاي جداسازي شده در کلني هاي زنبورعسل انجام پذیرد.
13- بررسي هاي بیشــتري روي نقش آنتي بیوتیک ها و سایر داروهاي 
مورد مصرف درکلني هاي زنبورعسل در افزایش یا کاهش میزان مخمرها و 

قارچ هاي مختلف در کلني ها انجام پذیرد. 
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