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مقدمه

سوســک کوچــک کنــدو1 بومــی آفریقاســت و جــزء آفــات اتفاقــی کلونی هــای 
زنبورعســل نــژاد آفریقایــی اســت؛ ولــی ایــن سوســک می توانــد خطــری جــدی 
بــرای زنبورهــای عســل در ایــران محســوب  شــود. ایــن آفت در ســال های گذشــته 
ــی  ــای زنبورعســل اروپای ــی خــود در کلونی ه در مناطــق خــارج از محــدوده بوم
یافــت شــده و خســاراتی جبران ناپذیــر بــه صنعــت زنبــورداری وارد کــرده اســت. 
ــف  ــق مختل ــورها و مناط ــترش در کش ــال گس ــرعت در ح ــا س ــک ب ــن سوس ای
ــکا،  ــده آمری ــاالت متح ــه ای ــورها از جمل ــیاری از کش ــورش در بس ــت و حض اس
کانــادا، برزیــل، اســترالیا، ایتالیــا، پرتغــال، مکزیــک، کره جنوبــی، فیلیپیــن، مصــر 
و برخــی از کشــورهای مرکــزی و جنوبــی قــاره آفریقــا گــزارش شــده اســت. الرو 
ــد.  ــه می کنن ــل تغذی ــم و الرو زنبورعس ــل، تخ ــرده، عس ــک از گ ــن سوس و بالغی
ــا بیــش از شــش مــاه  ــغ می تواننــد براحتــی جابه جــا شــوند و ت سوســک های بال
عمــر کننــد. لــذا باتوجه بــه قاچــاق ملکــه زنبورعســل و واردات بعضــی از تولیــدات 
ــرای صنعــت  ــد تهدیــدی جــدی ب ــه کشــور، ایــن سوســک می توان زنبورعســل ب

زنبــورداری کشــور باشــد.

1.Coleoptera: Nitidulidae (Aethina tumida Murray)
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حشره بالغ

سوسـک های بالـغ تازه متولـد دارای بدنی تخم مرغی شـکل و پوشـیده از موهای 
ظریـف بـه رنـگ قهوه ای روشـن، شـاخک هایی چماقی شـکل و بالپوش هایـی کوتاه 
هسـتند کـه بتدریـج قهـوه ای تیره و سـیاه رنگ می شـوند. مـاده بالـغ 7/5میلی متر 
طـول دارد و از حشـره نـر بالـغ کـه 5/5 میلی متـر اسـت، اندکـی بزرگ تـر اسـت 
)شـکل 1(. همچنین وزن حشـره ماده 14/2 میلی گرم و حشـره نر 12/2 میلی گرم 
اسـت. حشـره مـاده از حشـره نـر سـنگین تر اسـت و فراوانـی بیش تـری نسـبت به 
نـر در جمعیـت بالـغ دارد. انـدازه بدن سوسـک کوچک کندو بسـیار متغیر اسـت و 

عوامـل محیطـی و تغذیـه ای بـر اندازه بدن حشـره بالـغ مؤثرند.

شکل 1- حشره بالغ ماده از نمای شکمی )باال(، شاخک هایی چماقی شکل )پایین سمت راست(، 

بالپوش هایی کوتاه )پایین سمت چپ(
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تخم

ــف  ــد و منعط ــیار بلن ــزی بس ــاده دارای تخم ری ــک های م ــه سوس ازآنجایی ک
ــدو  ــکاف های درون کن ــوده ای در ش ــورت ت ــا را به ص ــد تخم ه ــتند، می توانن هس
ــک ها  ــد. سوس ــرده بگذارن ــای گ ــوزادی و قاب ه ــان های ن ــتقیماً روی ش ــا مس ی
همچنیــن ممکــن اســت درپــوش یــا دیــواره ســلول های نــوزادی را ســوراخ کننــد 
ــاده در طــول  ــد )شــکل 2(. هــر م ــوزادی تخم گــذاری کنن و درون حجره هــای ن
ــر(  ــا )1/4 میلی مت ــه تخم ه ــذارد ک ــم می گ ــا 2000 تخ ــود 1000 ت ــر خ عم
ــدازه  ــل ان ــای زنبورعس ــوم تخم ه ــل اند و دوس ــای زنبورعس ــبیه تخم ه ــیار ش بس

ــل اند. ــور عس ــای زنب ــر از تخم ه ــر، 1/3 کوچک ت ــارت دیگ ــه عب ــد؛ ب دارن

شکل 2- تخم های سوسک کوچک کندو 
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الرو

الروهــا بــه رنــگ کرم تــا طالیی و بــه طــول 10 تــا 12 میلیمترنــد و همچنین 
ــت  ــدن بزرگ تر اس ــه ب ــبت ب ــد نس ــر الرو تازه متول ــیده اند. س ــی کش دارای بدن
ــا در  ــکل 3(. الروه ــت )ش ــده اس ــیده ش ــار پوش ــماری خ ــداد بی ش ــدن از تع و ب
ــر خواهند رســید.  ــر و عــرض 1/6 میلی مت ــه طــول 9/5 میلی مت ــر رشــد ب حداکث
ــیار  ــال بس ــا ملون ــزرگ گالری ــوار ب ــد موم خ ــای بی ــه الروه ــری ب ــر ظاه از نظ
شــباهت دارند. هــر دو آفــت را می تــوان گاهــی همزمــان در یــک کلونــی 
ــد  ــدو و بی ــای سوســک کوچــک کن ــاوت الروه ــرد. در جــدول 1 تف مشــاهده ک

ــت. ــده اس ــوار آورده ش موم خ

جدول 1- تفاوت الروهای سوسک کوچک کندو و بید موم خوار

بید موم خوارسوسک کوچک کندو

ســه جفت پای کاماًل رشدیافته در زیر قفس 
سینه؛

فاقد پا در زیر شکم؛

دارای تعداد زیادی موی ســتبر و خارمانند در 
سطح پشتی بدن )شکل4(.

سه جفت پا در زیر قفس سینه؛ 

چهار جفت پای کوچک و ابتدایی در زیر شکم؛

فاقد خار در سطح پشتی بدن.
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شکل 3 – الرو سوسک کوچک کندو

شکل 4- سه جفت پا در زیر قفس سینه و خارهای پشتی در الرو سوسک کوچک کندو
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شفیره

الرو پــس از رســیدن بــه حداکثــر رشــد، کلونــی زنبورعســل را تــرک می کنــد 
ــه  ــل اولی ــود. در مراح ــفیرگی می ش ــه ش ــدو وارد مرحل ــراف کن ــاک اط و در خ
ــج تیــره می شــود )شــکل 5(. ــدن حشــره ســفیدرنگ اســت و بتدری شــفیرگی ب

شکل 5- شفیره سوسک کوچک کندو
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چرخه زندگی

فاصلـه بیـن تخـم تـا حشـره بالـغ در حـدود 4 تـا 6 هفتـه اسـت، لـذا در شـرایط 
اقلیمی معتدل می توانند تا 6 نسـل در سـال داشـته باشـند. تخم ها در مدت 2 تا 4 روز 
تفریخ می شـود و الروها بالفاصله شـروع به تغذیه از گرده، عسـل و نوزاد زنبور می کنند. 
عمدتـاً بازشـدن تخم هـا تحـت تأثیـر رطوبـت محیـط اسـت، به طوری که اگـر تخم ها 
در معـرض جریـان هـوا و رطوبت کم تـر از 50 درصـد قرار گیرند، خشک می شـوند. در 
طـی 10 تـا 16 روز دوره الروی تکمیل می شـود و الروها برای گذراندن دوره شـفیرگی 
در خـاک، کلونـی زنبورعسـل را ترک می کننـد. الروهـا عمدتـاً در طـی 10 تـا 15 روز 
بـه انتهـای دوره الروی می رسـند؛ البتـه تحـت برخـی شـرایط ممکـن اسـت در ایـن 
مـدت تـا یک مـاه نیز تغذیه کننـد. به محض اینکه الروهـا غذاخـوردن را متوقف کنند، 
کلونـی را تـرک می کنند و به دنبال خاکی مناسـب برای شفیره شـدن در اطراف کلونی 
زنبورعسـل می گردنـد. آنـان عمدتـاً این کار را در تاریکی شـب انجـام می دهند. الروها 
قادرنـد بـه فواصـل دور از کلونی زنبورعسـل جابه جا شـوند تا مکانی مناسـب را بیابند. 
امـا بیش تـر الروهـا در فاصله 90 تا 180 سـانتی متری کندو شـفیره می شـوند. آنان تا 
عمـق 10 تـا 20 سـانتی متری خـاک فـرو می روند و یک سـلول گلی و نرم می سـازند 

تـا دوره شـفیرگی خـود را به مـدت 3 تا 4 هفتـه در آن بگذرانند.

پــس از تولــد، حشــرات بالــغ خــاک را تــرک می کننــد و بــه جســت وجوی 
ــد از  ــا بع ــل ی ــه قب ــغ بالفاصل ــرات بال ــد. حش ــل می پردازن ــای زنبورعس کلونی ه
تاریکــی هــوا از طریــق عالئــم بویایــی منتشــره از ســوی زنبورهــای بالــغ، عســل یــا 
گــرده جلــب کلونــی خواهند شــد یــا ممکــن اســت از طریــق تشــخیص فرمون هــای 
ــدو  ــک کن ــک کوچ ــن، سوس ــد. عالوه برای ــل راهیابی کنن ــداردهنده زنبورعس هش
ــبیه  ــی ش ــه ترکیبات ــد ک ــر Kodamaea ohmeri را حمل می کن ــود مخم ــا خ ب

ــد. ــد می کن ــل تولی ــداردهنده زنبورعس ــون هش فرم
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بالــغ در شکســتگی ها و  پــس از یافتــن کنــدوی زنبورعســل، حشــرات 
شــکاف های درون بدنــه کنــدو مخفــی می شــوند تــا از حمــالت تهاجمــی زنبورهــا 
ــرا در رفتــاری  در امــان باشــند. در مخفیگاه هــا سوســک ها گرســنه نمی ماننــد، زی
عجیــب هماننــد نرهــای زنبورعســل، سوســک ها بــا شاخک هایشــان قطعــات دهانی 
زنبورهــای کارگــر را تحریــک و تقاضــای غــذا می کننــد کــه به دنبــال آن زنبورهــا 
ــا در  ــد مدت ه ــک ها کمک می کن ــه سوس ــار ب ــن رفت ــد. ای ــذا می دهن ــا غ ــه آنه ب
محــل مخفیــگاه زنــده بماننــد. بالغیــن سوســک کوچــک از نــور اجتناب می کننــد، 
ــی در  ــان روی ســطح داخل ــدو باز شــود، آن ــرای بازرســی در کن ــه ب ــی ک ــذا زمان ل
ــای  ــد. زنبوره ــان می کنن ــود را پنه ــد و خ ــان ها می دون ــطح ش ــر س ــا ب ــدو ی کن
ــدن  ــد و ب ــع کنن ــود دف ــی خ ــک ها را از کلون ــد سوس ــی نمی توانن ــل براحت عس
ــده  ــده ش ــا دی ــت. ام ــا مقاوم اس ــش زنبوره ــر نی ــز در براب ــک ها نی ــخت سوس س
ــه  ــا اینک ــد ت ــب می کنن ــان ها تعقی ــک ها را روی ش ــل سوس ــای عس ــه زنبوره ک
ــا شــکاف های درون کنــدو مخفــی شــوند. سوســک  سوســک ها در شکســتگی ها ی
ــوده  ــراه ت ــه هم ــد ب ــی دارد و می توان ــروازی بســیار خوب ــدرت پ ــدو ق کوچــک کن
ــا بیــش از شــش مــاه  ــد ت ــغ می توان بچــه زنبــور نیــز جابه جــا شــود. سوســک بال
ــف  ــل های مختل ــرادی را از نس ــوان اف ــی می ت ــک کلون ــی در ی ــد و حت ــده بمان زن
ــان می تواننــد درون  ــد. در زمســتان تولیدمثــل سوســک متوقــف می شــود و آن دی

ــد )شــکل 6(. ــور زمســتان گذرانی کنن ــه زنب خوش
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شکل 6- چرخه زندگی سوسک کوچک کندو

3-4

10-16
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نحوه خسارت و مبارزه با سوسک کوچک کندو

خسـارت اقتصادی سوسـک کوچک زمانی پدیدار می شـود که جمعیـت زنبورهای 
بالـغ بـرای حفاظت از شـان های عسـل ناکافی باشـد. الرو و بالغین سوسـک هـر دو از 
تخم هـا و الروهای زنبورعسـل تغذیـه می کنند. هنگامی که تعداد زیادی سوسـک بالغ 
روی شـان های عسـل مدفوع کنند، عسـل به مخمر آلوده می شـود که باعث می شـود 
عسـل تخمیرشـده از سـلول ها بیرون بریزد )شـکل 7(. در این حالت، ملکه تخم ریزی 
را متوقـف می کنـد و در صورت آلودگی شـدید )بیش از 1000 سوسـک در هر کلونی( 
زنبورهـای کلونـی خـود را ترک می کند. تـوده بچه زنبور و کلونی های ضعیف مسـتعد 
هجـوم سوسـک ها هسـتند، امـا کلونی هـای قـوی توانایی مقابلـه با هجوم سوسـک ها 
را دارنـد. کندوچه هـای پـرورش ملکـه یـا کلونی هـای تقسیم شـده به دلیـل کم بـودن 
جمعیـت زنبورهـای بالـغ مسـتعد هجـوم سوسـک کوچک کنـدو هسـتند. زمانی که 
کلونی های زنبورعسـل توسـط کیک جانشـین گرده تغذیه می شـوند، الروها و بالغین 
سوسـک کوچـک بـه کیـک جلـب می شـوند و در آنجـا رشـدونمو می کننـد. در ایـن 

صـورت  قطعـات آلـوده کیک بایسـت سـریعاً از کلونی حذف و معدوم شـوند.
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شکل 7- الرو سوسک کوچک کندو روی شان های عسل

زمانــی کــه تعــداد بی شــماری از تخم هــای سوســک در یــک کلونــی ضعیــف 
ــی  ــوند و حالت ــک  ها می ش ــو از الرو سوس ــل ممل ــان های عس ــوند، ش ــخ ش تفری
ــای  ــوار، الروه ــد موم خ ــای بی ــالف الروه ــر خ ــد. ب ــود می گیرن ــه خ ــرم زده ب ک
ــه شــان مومــی وارد نمی کننــد و شــبکه ای  سوســک کوچــک کنــدو خســارتی ب
ــه  ــوان ب ــیب دیده را می ت ــل آس ــان عس ــد. ش ــمی نمی بافن ــای ابریش از داالن ه
ــش  ــا تخم های ــک ها ی ــی سوس ــا تمام ــرار داد ت ــزر ق ــاعت در فری ــدت 24 س م
کشته شــوند و مجــدداً شــان ها را بــرای تمیزشــدن و تعمیــر بــه کلونــی بازگردانــد. 
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از کلونی هــا  پایــان فصــل برداشــت، قاب هــای عســل  درصورتی کــه در 
ــد در انبــار و قبــل  خــارج و در انبــار نگهــداری شــوند، سوســک کوچــک می توان
ــل را  ــادی از عس ــش زی ــرد و بخ ــوم ب ــل هج ــان های عس ــه ش ــتخراج، ب از اس
ــده  ــه عســل و پولک هــای باقیمان تخریــب کنــد. قطعــات شــان مومــی آغشــته ب
از اســتخراج عســل، محلــی مناســب بــرای رشــدونمو سوســک ها هســتند. عســل 
ــه سوســک کوچــک کنــدو مناســب مصــرف انســانی نیســت و زنبورهــا  ــوده ب آل

ــکل 8(. ــد )ش ــز آن را نمی پذیرن نی

شکل 8- الرو سوسک کوچک کندو روی شان عسل تخمیرشده

عســل تخمیرشــده و وجــود حبــاب در عســل تخمیــری از عالئــم آلودگــی 
ــد  ــای بی ــالف الروه ــر خ ــن ب ــت. همچنی ــدو اس ــک کن ــک کوچ ــه سوس ب
موم خــوار، الروهــای سوســک کوچــک در گوشــه کنــدو یــا روی شــان ها 
ــوده ای مشــاهده می شــوند. گذاشــتن طبقــات اضافــی روی کنــدو  به صــورت ت
ــند،  ــدن داشته باش ــرای پنهان ش ــی ب ــای کاف ــک ها فض ــود سوس ــث می ش باع
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ــی  ــود و از توانای ــا زیاد می ش ــرای زنبوره ــز ب ــی نی ــای بازرس ــه فض درحالی ک
آنــان بــرای یافتــن سوســک ها می کاهــد. زمانــی کــه جمعیــت سوســک 
بنابرایــن  کوچــک در کلونــی اندک اســت، یافتــن آنــان مشــکل اســت؛ 
ــد  ــن بگذاری ــه روی زمی ــد، آن را وارون ــاز کنی ــدو را ب ــود در کن توصیه می ش
ــه روی  ــد دقیق ــرای چن ــل ب ــات عس ــاز( و طبق ــای کف ب ــه )در کندوه و بدن
در قرار گیرنــد. ازآنجایی کــه سوســک های بالــغ از نــور اجتناب می کننــد، 
نتیجــه  در  و  می کننــد  تجمــع  کنــدو  در  روی  و  تــرک  را  طبقــات 

. ند می شــو یی  سا شنا
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