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مقدمه

سوسک کوچک کندو که یک سوسک کوچک قهوه ای متمایل 
به سياه با شاخک چماقی شکل است کلني هاي زنبورعسل دنيا 
را در معرض تهدید جدی قرار داده است. این سوسک، به عنوان 
آفت مخرب کلنی های زنبورعسل قلمداد و باعث خسارت جدی 
کندو  داخل  نوزادان در  به شان های ذخيره عسل، گرده و حتی 
شده است. اگر آلودگی کندو به این سوسک سنگين باشد ممکن 
است باعث شوند که زنبورها کندوی خود را ترک کنند و حضور 
 )CCD1( آنها در کندو می تواند نشانه ای از پدیده فروپاشی کلنی
این  خوشبختانه  حال،  به  تا   .)Neumann et al., 2016( باشد 
آفت در ایران گزارش نشده است. منشأ اوليه این آفت آفریقاي 
ملکه  کندوها،  انتقاالت  و  نقل  طریق  از  سپس  بوده،  جنوبي 
و  شمالي  آمریکاي  بعد  و  آفریقا  شمال  به  زنبورداری  ادوات  و 
استراليا منتقل و زنبورستان های این مناطق را آلوده و خسارت های 
است کرده  وارد  مناطق  این  زنبورداران  به  را   جبران ناپذیری 

)Neumann & Elzen, 2004(. این آفت دارای دگردیسی کامل 

1- Colony Collapse Disorder
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کاري  آن  خسارت زای  زیستی  مختلف  مراحل  با  مبارزه  و  بوده 
مدیریت  جهت  مختلفی  تکنيک های  مي رسد.  نظر  به  سختی 
و کنترل این آفت در سطح زنبورستان های مناطق آلوده استفاده 
و  فيزیکی  مکانيکی،  طبيعی،  کنترل  به  می توان  که  می شود 
ژنتيکی اشاره کرد. در برخی مناطق نيز جهت کنترل این آفت از 
استفاده می کنند مصرف آفتکش های شيميایي  سموم شيميایی 
جهت کنترل این آفت،  نه تنها براي زنبوران بلکه براي انسان و 
محيط زیست نيز زیان آور بوده و همچنين مسئله باقيمانده های 
سموم در محصوالت کندو را نيز تشدید خواهد نمود. بهترین راه 
مبارزه با این آفت ممنوع کردن واردات هر گونه ادوات و ابزار آالت 
آفت  این  است.  آلوده  مناطق  از  ملکه  حتی  و  کندو  زنبورداری، 
و  نموده  آلوده  را  استراليا  و  آمریکا  آفریقا،  زنبورعسل  کلني هاي 
روش هاي مقابله با آن تاکنون موفقيت آميز نبوده است. زنبورهای 
استراتژي  یک  سوسک  این  عليه  حدودی  تا  آفریقایی  عسل 
در  با حبس سوسک  که  نموده اند  را طراحي  مقابله  اختصاصي 
زندان یا تله بره موم و با خارج کردن تخم ها و الروهاي ریز آن از 
کندو همراه است. در سال 1996 این آفت در آمریکا و در سال 
2000 در زنبورستان های استراليا مشاهده گردید و در حال حاضر، 
به طور جدي کلني هاي زنبورعسل سراسر دنيا را مورد تهدید قرار 
داده است. برخالف زنبورهای عسل آفریقایي که نسبتًا در برابر 
آفت  این  مقابل  در  اروپایي  زنبورعسل  هستند،  مقاوم  آفت  این 
در می آیند پای  از  آن سریع  زنبورعسل  کلنی های  دفاع و   بدون 

.)Neumann & Elzen, 2004; Ellis, 2005; Andrew et al., 2013(
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رده بندی سوسک کوچک کندو  
در   Murray توسط  بار  اولين  کندو  کوچک  سوسک 
 .)1 )شکل  آفریقاست  بومی  و  شد  توصيف   )1867( سال 
شاخه  جانوران،  سلسله  به  متعلق  رده بندی  لحاظ  از  آفت  این 
خانواده  بالپوشان1،  سخت  راسته  حشرات،  رده  بندپایان، 
می باشد  Aethina tumida گونه  و  اتينه3  جنس   نيتيدوليده2، 
.)Lundie, 1940; Habeck, 2002; Neumann & Elzen, 2004(

 :)March, 2003( شکل 1: گزارش ثبت سوسک کوچک کندو در مناطق مختلف آفریقا
 Walter, 1939)a,b(; Lundie, 1940, 1951, 1952)a,b(;( 1- جنوب آفریقا

 ،)Phokedi, 1985( 2- بوتسوانا ،)Mary, 1969; Anderson et al., 1983
 ،)Clauss, 1992( 4- زامبیا ،)Mostafa & Williams, 2000( 3- زیمبابوه

 Smith, 1969;( 6- تانزانیا ،)Rosario Numes & Tordo, 1960( 5- آنگوال
Ntenga, 1970; Ntenga & Mugobgo, 1991(، 7- جمهوری دموکراتیک 
کنگو )Aurelien, 1950; Dobios & Collert, 1950(، 8- جمهوری کنگو 
 Mostafa &( 10- کنیا ،)Roberts, 1971( 9- اوگاندا ،)Castagné, 1983(

Williams, 2000(، 11- اتیوپی )Mostafa & Williams, 2000(، 12- اریتره 
 Lepissier,( 13- جمهوری آفریقای مرکزی ،)Mostafa & Williams, 2000(
 Gorenz, 1964; Adjare,( 15- غنا ،)Mutsaers, 1990( 14- نیجریه ،)1968
 ،)N’diaye, 1974( 17- سنگال ،)Svensson, 1984( 16- گینه بیسائو ،)1990

.)Mostafa & Williams, 2000( 18- مصر

1- Coleoptera
2- Nitidulidae
3- Aethina
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ریخت شناسی سوسک کوچک کندو

سوسک کوچک کندو دارای دگردیسی کامل و مراحل زیستی 
آن به شرح زیر است:

تخم
آن  عرض  و   1/4 تقریبًا  کندو  کوچک  سوسک  تخم  طول 
0/26 ميلی متر است. تخم ها، سفيد رنگ و تقریبًا شبيه تخم های 
زنبورعسل و حدود دو-سوم تخم های زنبورعسل اندازه دارند، به 
هستند کوچک تر  زنبورعسل  تخم های  از   1/3 دیگر،   عبارت 

)Ellis, 2005; Hood, 2011( )شکل 2(.

شکل 2: تخم های سوسک کوچک کندو 
 )Ellis & Ellis, 2010; Hood, 2011 :منبع(
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الرو
الرو سوسک کوچک کندو دارای رنگ زرد کمرنگ  تا کرم  متمایل 
به سفيد، بدنی کشيده و تقریبًا 11 ميلی متر طول و 1/6 ميلی متر 
عرض دارد. سر الرو تازه متولد شده نسبت بـه بدن آن بزرگتر است 
و بدن آن از تعداد بيشماری خار پوشيده شده است )شکل 3(. از 
نظر ظاهری الرو سوسک کوچک کندو شباهت زیادی به الرو شب 
پره موم خوار بزرگ دارند و گاهی می توان همزمان هر دوی آنها را 
در یک کندو مشاهده کرد از این لحاظ، ممکن است با الروهای 
شب پره موم خوار بزرگ اشتباه گرفته شوند )شکل 4(. اما می توان 
 از روی تفاوت های جدول )1( آنها را کاماًل از هم تفکيک کرد

.)Zawislak, 2014; Caron et al., 2016(

جدول1: خصوصیات ظاهری الرو سوسک کوچک کندو 
)Caron et al., 2016( و الرو شب پره موم خوار بزرگ

الرو شب پره موم خوار بزرگالرو سوسک کوچک کندو

دارای سه جفت پای کاماًل توسعه 
یافته در زیر قفسه سينه

دارای سه جفت پای رشد یافته 
در زیر قفسه سينه

فاقد پا یا زوائد تغيير شکل یافته
 در زیر شکم

دارای چهار جفت پا یا زوائد 
تغيير شکل یافته در زیر شکم

دارای تعداد زیادی موی سخت 
خار مانند در سطح پشتی بدن

فاقد موهای خار مانند
 در سطح پشتی بدن

توليد کردن لج و لعاب در محل تغذیه
توليد کردن توری محافظ
 ابریشمی در محل تغذیه
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شکل 3: الف، نمای پشتی و ب، نمای شکمی الرو سوسک کوچک کندو 
)Ellis & Ellis, 2010 :منبع(
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شکل 4: الف، الرو سوسک کوچک کندو -  ب، الرو شب پره موم خوار 
.)Zawislak, 2014; Caron et al., 2016 :بزرگ )منبع
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شفیره 
الروهای این آفت پس از رسيدن به حداکثر رشد، کندو را 
ترک کرده و در خاک اطراف کندو فرو رفته و در آنجا تبدیل به 
شفيره می شوند. شفيره ها، در مراحل اوليه شفيرگی دارای رنگ 
سفيد روشن و برش های برجسته ای در ناحيه قفسه سنيه و شکم 
دارند )شکل 5(. در مراحل بعدی و انتهایی شفيرگی و با توسعه 
اسکت خارجی و سخت شدن آن، رنگ شفيره ها تيره می شود 

.)Ellis & Ellis, 2010, Neumann et al., 2016(

شکل5: شفیره حشرات ماده سوسک کوچک کندو 
)Ellis & Ellis, 2010 :منبع(
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حشره کامل
اندازه حشرات بالغ سوسک کوچک کندو بسيار متغيير است و 
حتی می تواند در داخل جمعيت یک کندو نيز متفاوت باشد که آن 
بستگی به کيفيت عذا و شرایط آب و هوا دارد. به طور کلی، حشرات 
 بالغ این گونه دارای طول 5-7 ميلی متر و عرض 4/5 – 3 ميلی متر 
)حدول یک سوم طول و عرض زنبورعسل( و همچنين دارای وزن 14/3- 
12/3 ميلی گرم هستند )شکل 6(. حشرات ماده به طور متوسط طویل تر، 
سنگين تر و دارای فراوانی جمعيت بيشتری نسبت به نرها هستند. 
سوسک های تازه متولد شده دارای بدن تخم مرغی شکل که پوشيده از 
موهای ظریف به رنگ قهوه ای مایل به زرد روشن هستند که به تدریج به 
رنگ قهوه ای تيره متمایل به سياه رنگ تغيير می کنند. حشرات این گونه 
 دارای شاخک چماقی شکل با بالپوش های کوتاه نسبت به بدن هستند

)Ellis & Ellis, 2010; Caron et al., 2016(. حشرات بالغ سوسک 

کندو  کردن  پيدا  جهت  را  کيلومتر   15 تا  قادرند  کندو  کوچک 
کندوهای  بيشتر  تابستان  و  بهار  در  بالغ  کنند. سوسک های  پرواز 
را  جمعيت  پر  و  قوی  کندوهای  بيشتر  پایيز  در  ولی  ضعيف، 
کندو،  داشتن  نگه  گرم  جهت  بيشتر  جمعيت  داشتن  دليل  به 
کندو  کوچک  سوسک  که  است  براین  اعتقاد  دهند.  می  ترجيح 
کندو  فرآورده های  و  زنبورعسل  بوی  تشخيص  وسيله   به 
محققان  از  برخی  می کنند.  پيدا  را  کندوها  گرده(،  و  )عسل 
همچنين  بالغ  سوسک های  که  هستند  باور  براین  دیگر 
دهند  تشخيص  را  زنبورعسل  خطر  اعالم  فرمون   می توانند 

.)Ellis et al., 2002; Suazo et al., 2003; Neumann et al., 2016(
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زیست شناسی سوسک کوچک کندو

طول دوره دگردیسی این آفت با توجه به شرایط آب و هوایی، 
طول  هفته   6 تا   4 از  محيطی  فاکتورهای  سایر  و  تغذیه  کيفيت 
نسل   6 تا  می تواند  معتدل،  هوایی  و  آب  شرایط  در  و  می کشد 
در سال داشته باشد )Ellis & Hepburn, 2006(. محققان گزارش 
بالغ این آفت پس از اتمام مرحله شفيرگی از  کردند که حشرات 
درون خاک خارج شده و قبل از غروب و یا بعد غروب آفتاب و 
تاریک شدن هوا به دنبال کلنی های زنبورعسل می گردند و احتماالً 
و  بویایی  نشانه های  از  مجموعه ای  طریق  از  را  ميزبان  کلنی های 
زنبورهای  سوی  از  خطر(  اعالم  )فرمون  شده  پخش  فرمون های 
عسل بالغ و توليدات مختلف کندو )عسل و گرده( و گاهی شهد 
سوسک  بالغ  حشرات   .)Hood, 2011( می کنند  پيدا  کندو،  داخل 

شکل 6: نمای پشتی و شکمی حشرات بالغ سوسک کوچک کندو 
)Hood, 2005; Ellis & Ellis, 2010:منبع(
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زنبورعسل،  کلنی های  یافتن  و  مکان یابی  از  پس  کندو  کوچک 
تا  می شوند  مخفی  کندو  بدنه  روی  شکستگی های  و  شيارها  در 
این  باشند.  امان  در  زنبورها  خاشگرانه  پر  و  تهاجمی  از حمالت 
دارد.  را  مخفيگاه  گاهی  و  زندان  نقش  آنها  برای  اغلب  مکان ها 
آن  در  که سوسک ها  مخفيگاه ها  این  اطراف  در  نگهبان  زنبورهای 
و  پناهگاه ها  این  به  محدود  را  آنها  و  می گردند  شده اند،  مخفی 
نگه می دارند دور  نوزاد  پرورش  و  گرده  ذخيره عسل،   از شان های 

)Elzen & Neumann, 2004(. سوسک ها در این مکان ها زاد و ولد 

نمی مانند.  گرسنه  معموالً  مخفيگاه ها سوسک ها  این  در  می کنند. 
در  شاخک هایشان  با  سوسک ها  عجيب،  رفتاری  یک  انجام  طی 
این مخفيگاه، آوراره های زنبورهای نگهبان را ماليده و آنها تحریک 
یا قی کردن و رفتار  به استفراغ  به زنبورهای حالتی شبيه  کرده و 
تروفالکسيس دست می دهد )شکل 7( سپس سوسک ها شروع به 
تغذیه از غذای برگرداننده شده توسط زنبورها، می کنند. این رفتار 
به سوسک ها کمک می کند که مدت ها در این پناهگاه ها، مخفی و 
زنده بمانند )Ellis et al., 2010(. در مورد رفتار جفتگيری سوسک 
کوچک کندو )که یک بار جفتگيری می کند یا چند بار( اطالعات 
زیادی در دسترس نيست و هنوز مشخص نشده است که این آفت 
به طور دقيق، بعد از سپری شدن چه مدت زمان بعد از خروج از 
خاک به بلوغ جنسی می رسد فقط برخی محققان گزارش کرده اند که 
بعد از یک هفته خروج از خاک به بلوغ جنسی می رسد. در صورت 
غذایی  منابع  روی  مستقيمًا  بالغ  ماده  حشرات  توليدمثل،  توانایی 
شيارهای  و  شکاف  گاهی  و  نوزاد  شان های  و  عسل  گرده،  مانند 
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بدنه کندو تخم ریزی می کنند. متناوباً، سوسک های ماده ممکن است 
توده های نامنظمی از تخم ها را در درون شيارها و شکاف های بدنه 
قابل  و  بلند  تخم ریز  از  استفاده  با  زنبورها  دسترس  از  دور  کندو 
انعطاف شان که برای تخم ریزی در مکان های ریز و پنهان طراحی 
شده است، قرار بدهند )شکل 8(. یک سوسک ماده ممکن است 
بگذارد،  تخم   1000 خود  ماه(   6 الی  )دوره4  زندگی  دوره  طول  در 
تخم های  تعداد  که  دادند  نشان  گزارشات  برخی  و  داده ها  اگرچه 
توليد شده در طول دوره زندگی یک سوسک ماده ممکن است بيش 
با  تفریخ می شوند  روز  سه  تخم ها طی  اکثریت  باشد.  تا   2000 از 
این حال مشاهده شده است که تعدادی هم بعد از پنج روز تفریخ 
می شوند. به نظر می رسد رطوبت فاکتور مهم و تاثيرگذاری در نرخ 
تفریخ تخم ها است. قرار گرفتن تخم ها در معرض هوای در حال 
گردش و رطوبت پایين تر از 50 درصد باعث خشک شدن و از بين 
رفتن تخم ها می شود. بعد از سه روز الروها تفریخ می شوند و آنها 
بالفاصله از هر منبع غذایی در دسترس شامل عسل، گرده و نوزادن 
شروع به تغذیه می کنند. زمان بلوغ الروها به طور کلی 16-10 روز 
طول می کشد، اگرچه بعضی از آنها ممکن است بيش از یک ماه 
تغذیه کنند. پس از اتمام مرحله تغذیه، مرحله سرگردانی الرو شروع 
می شود الرو منبع غذایی را ترک کرده و معموال در تاریکی شب به 
برای شفيره شدن  مناسبی  پيدا کردن خاک  کندو جهت  از  بيرون 
حرکت و مهاجرت می کند. الروها در مرحله سرگردانی ممکن است 
مسافت های طوالنی را جهت پيدا کردن خاک مناسب برای شفيره 
شدن طی کنند. اما، اکثریت الروها در فاصله 90 سانتی متری کندو 
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تبدیل به شفيره می شوند. تقریبًا 80٪ الروها در عمقی کمتر از 10 
سانتی متر از سطح خاک فرو می روند اما عموماً، عمق فرو رفتن 
آنها در خاک بيش از 20 سانتی متر نيست. الروها پس از رسيدن 
به عمق مناسب خاک، سلول های خاکی با دیواره صاف درست 
دوره شفيرگی  به شفيره می شوند. طول  تبدیل  آنجا  در  و  کرده 
به عواملی مختلفی مثل درجه حرارت، رطوبت و ترکيب خاک 
بستگی دارد. با این حال، اکثریت سوسک های بالغ بعد از 3 الی 
بالغ مجدداً  با ظهور حشرات  از خاک خارج می شوند.  4 هفته 
 Ellis et al., 2002; Neumann &( چرخه زندگی آنها شروع می شود
Elzen, 2004; Zawislak, 2014; Neumann et al., 2016( )شکل 9(.

شکل 7: رفتار تروفالکسیس بین زنبورهای کارگر و سوسک کوچک کندو 
)Ellis, 2005 :زندانی شده در شکاف های بدنه کندو )منبع
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شکل 8: تخم گذاری روی حجرات شفیرگی زنبورها توسط سوسک کوچک 
)Hood, 2011 :کندو )منبع
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شکل 9: چرخه زندگی سوسک کوچک کندو 
)Caron et al., 2016 :منبع(
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اهمیت اقتصادی و نحوی خسارت سوسک کوچک کندو

آفریقا،  یعنی  خود  بومی  مناطق  در  کندو  کوچک  سوسک 
اقتصادی  اهميت  از  و  شده  مشاهده  کندوها  در  مرتب  طور  به 
تهدیدی  و  آفت  یک  عنوان  به  فقط  و  است  برخوردار  کمی 
برای کندوهای ضعيف و تحت استرس به آن اشاره شده است. 
گزارش شده است تا زمانی که کندو از لحاظ جمعيت قوی باشد 
توسعه  و  نموی  و  رشد  از  می توانند  آفریقایی  عسل  زنبورهای 
کند  کنترل  آن را  جمعيت  و  جلوگيری  کندو  کوچک   سوسک 
)Neumann & Elzen, 2004; Neumann, et al., 2016(. اما، در 

مناطق دیگری مثل ایاالت متحده آمریکا و استراليا، این آفت حتی 
کندوهای قوی را تحت تاثير قرار داده و خسارت آن چشم گير و هر 
ساله تلفات سنگينی را بر صنعت زنبورداری این مناطق وارد می کند 
 .)Elizen et al., 2002; Skinner, 2002; Mustafa et al., 2014(

زمانی که جمعيت سوسک در کندو و آلودگی به این آفت بيش 
از سطح قابل کنترل موثر توسط زنبورها باشد خسارت آنها در 
کلنی ها سریعًا نمایان می شود. خسارت اقتصادی سوسک کوچک 
کندو بيشتر در کلنی های ضعيف و کم جمعيت که این کلنی ها 
از شان های عسل،  بالغ کافی برای حفاظت  جمعيت زنبورهای 
بالغ  گرده و نوزادان را ندارند، مشاهده می شود. الرو و حشرات 
از تخم و الرو زنبورها و فرآورده های کندو  این سوسک هر دو 
مربوط  اصلی  خسارت  ولی  می کنند  تغذیه  عسل  و  گرده  مثل 
این آفت می باشد که همه چيزخوار هستند. الروها  به الروهای 
تونل هایی را در بين شان ها ایجاد کرده و از تخم ها و الروهای 
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سلول های  تخریب  به  منجر  که  می نمایند  تغذیه  زنبورعسل 
نوزادان و حجرات عسل می شود. عسل ذخيره شده از سلول ها 
سرازیر گردیده و قاب ها را به هم می چسباند. همچنين، عسل با 
مدفوع الروها این آفت آلوده شده و سپس تغيير رنگ داده و نهایتًا 
تخمير و شان های تخریب شده فرو می ریزند )شکل 10 و 11(. 
این تخمير احتماالً به دليل مخمرهای خاص مرتبط با سوسک 
کوچک کندو اتفاق می افتد. در این وضعيت، ملکه تخم ریزی را 
متوقف کرده و در صورت آلودگی شدید، زنبورها کندو را ترک 
این حالت  از  بعد  بخصوص عسل  کندو  فرآورده های  می کنند. 
و  ناخوشایند  بسيار  انسان  برای مصرف  رنگ،  تغيير  و  تخمير 
 Elzen & Neumann, 2004; Delaplane( نامناسب خواهند شد
et al., 2010(. گزارش شده است که سوسک کوچک کندو توانایی 

دارد.  را  سالم  زنبورهای  به  آلوده  زنبورهای  از  ویروس ها  انتقال 
  DWV1 ویروس  کندو،  که سوسک کوچک  داده  نشان  مطالعات 
را با تغذیه از زنبورهای آلوده به این ویروس به زنبورهای سالم، 
عسل و گرده انتقال می دهد )Eyer et al., 2004(. درجه تخریب 
و خسارت در یک کلنی بستگی به تعداد الروهای سوسک موجود 
در کندو دارد. اگر آلودگی شدید باشد )بيش از 1000 سوسک در 
نابود می شود کلی  به طور  کلنی  زیاد،  احتمال خيلی  به   کندو( 

عسل  قاب های  که  است  شده  گزارش   .)Caron et al., 2016(

نگهداری  انبار  استخراج عسل در  برای  از کندو که  خارج شده 

1- Deformed Wing Virus
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شکل 10: شان عسل تخمیر شده در اثر تغذیه الرو سوسک کوچک کندو 
)Hood, 2011; Zawislak, 2014 :منبع(

سوسک ها  نيستند.  امان  در  آفت  این  حمله  از  می شوند، 
سریع  می توانند  خود،  بویایی  حساس  و  قوی  پروازهای  با 
نمایند تخم گذاری  آنها  در  و  کرده  پيدا  دسترسی  قاب ها   به 

است  شده  گزارش  همچنين،   .)Neumann & Elzen, 2004(

حمله  مورد  نيز  را  نيش  بی  زنبوران  کلنی های  سوسک،  این  که 
می آورد در  پای  از  سریع  را  بی دفاع  زنبورهای  این  و  داده   قرار 

 )Hoffman et al., 2008; Neumann et al., 2016(
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شکل 11: تغذیه الروهای سوسک کوچک کندو از سلول های حاوی تخم و 
)Ellis, 2005; Hood, 2011 :الرو زنبورها )منبع
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زنبور،  بچه  توده  کم جمعيت،  و  ضعيف  کندوهای  وجود 
کندوچه های پرورش ملکه، کندوهای تقسيم شده، بازرسی مکرر 
کندو توسط زنبورداران، از دست دادن یا جایگزینی ملکه می تواند 
آلودگی به این سوسک را تشدید کند. در کندوهایی که فضای 
خالی زیادی دارند یا کندوهایی که اخيراً بچه دهی داشتند در این 
وضعيت ها، سوسک ها سریع می تواند روی این ها تخم بگذارند و 
در این کندوها رشد کنند. گزارش شده است در زمانی که زنبورداران 
گرده  جانشين  کيک های  یا  پروتئينی  مکمل  خود  کندوهای  به 
کندوها  این  به  فوراً  سوسک  این  بالغ  حشرات  و  الرو  می دهند 
جذب شده سریع در آنها رشد و نمو می کنند. در این وضعيت 
کرد  معدوم  و  خارج  فوراً  کندو  از  را  آلوده  کيک  قطعات  باید 

 

.)Neumann et al., 2016(

مشکل  یک  می توانند  سوسک  این  بالغ  حشرات  و  الروها 
اساسی برای محصوالت غير فرآوری و ذخيره شده در شان های 
ذخيره عسل در کندو و خارج کندو باشند. مشاهده شده است 
که سوسک ها به شان های عسل در انبارها قبل از استخراج عسل 
در  کردند.  تخریب  را  عسل شان  از  زیادی  بخش  و  برده  هجوم 
نتيجه، ضروری است زنبورداران هرچه زودتر نسبت به استخراج 
عسل از شان ها و جابه جایی ادوات و تجهيزات زنبورداری جهت 
اقدام  آفت  این  بالغ  حشرات  و  الرو  خسارت های  از  جلوگيری 
کنند )Andrew et al., 2013(. در آلودگی های خيلی شدید، تعداد 
زیادی تخم این سوسک در کندو و درون شان ها تفریخ می شوند 
و  شده  الرو  و  تخم  از  مملو  عسل  شان های  وضعيت،  این  در 
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شکل 12: شان  عسل کرم زده و خسارت دیده توسط الرو سوسک کوچک 
)Ellis & Ellis, 2011; Caron et al., 2016 :کندو )منبع

وضعيتی شبيه کرم زده به خود می گيرند )شکل 12(. در این حالت 
می توان شان های عسل را به مدت 24 ساعت در فریزر قرار داد تا 
تخم، الرو و حشرات بالغ سوسک های درون آنها کشته شوند و سپس 
نمایند  تعمير  و  تميز  را  آن  زنبورها  تا  برگرداند  کندو  به  را   شان ها 

.)Ellis, 2005; Peter & Ellis, 2008(
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عالیم بالینی آلودگی کلنی به سوسک کوچک کندو

 وجود گالری یا تونل هایی در داخل شان های مومی ایجاد 
شده توسط الروها

 تخریب نوزادان )خورده شدن نوزادان توسط الرو سوسک(
 تغيير رنگ و تخمير عسل

مشاهده سوسک کوچک کندو در کلنی ها

در مراحل ابتدایی آلودگی کندوها، سوسک ها ممکن است 
کندو  شکاف های  و  شيارها  در  و  فرار  زنبوردار  توجه  هنگام 
مخفی و یافتن آن ها در این وضعيت مشکل است اما کم کم 
و  مهاجر  سوسک های  ورود  طریق  از  سوسک ها  جمعيت  که 
همچنين زاد و ولد زیاد شدند به راحتی توسط زنبوردار قابل 
و  تابستانه  بازدیدهای  هنگام  باید  زنبورداران  هستند.  مشاهده 
در  پایيز  در  کندوها  پروتئينی  مکمل  تغذیه  هنگام  یا  پایيزی 
کندوهای کم جمعيت و بچه کندو احتمال وجود این سوسک 
بيشتری  مراقبت  با  و  باشند  داشته  کندوها در ذهن  این  در  را 
را  کندو  درب  زنبوردار،  زمانی که  کنند.  بازدید  را  کندوها  این 
و  می کنند  فرار  سریعًا  سوسک ها  می کند  باز  بازدید  جهت 
می شوند. سوسک های  مخفی  کندو  و شکاف های  شيارها  در 
بالغ از نور فرار می کنند و فقط ممکن است خيلی کوتاه روی 
پوشش داخلی یا ميله های باال شان ها یا در حال شانه زدن و 

حرکت روی شان ها دیده شوند. 
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بنابراین  می کنند  فرار  نور  از  سوسک ها  که  آنجایی  از 
ساده ترین راه برای بررسی حضور حشرات بالغ این سوسک در 
طول بازدید کندو به شرح زیر می باشد: درب کندو را برداشته 
 و مستقيم روی زمين و زیر آفتاب قرار داده و سپس بدنه کندو 
)در کندوهای کف باز( و طبقات عسل را روی آن بگذارید هنگامی 
که بازدید تمام شد بدنه کندو و طبقات عسل را سریع برداشته و 
در درب کندو دنبال سوسک ها بگردید که ممکن است از نور فرار 
 کرده و در شيارها و شکاف های درب کندو مخفی شده باشند

)Caron et al., 2016( )شکل 13(.

شکل 13: بازدید کندو و شان های داخل آن جهت مشاهده سوسک کوچک کندو 
)Caron et al., 2016 :منبع(
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مقوا  از  نوارهایی  دادن  قرار  با  زنبورداران همچنين می توانند 
برای  تله  یک  کندو،  روی صفحه کف  پالستيکی  مواد  یا  راه راه 
 .)Hood, 2004( حشرات بالغ سوسک کوچک کندو ایجاد کنند
سوسک هایی که به این مخفيگاه های راه راه پناه می برند با بررسی 

این نوارها به راحتی قابل مشاهده هستند )شکل 14(.

بررسی ها نشان داده است که تخته یا صفحات چسبنده ای 
برای  شده اند  تعبيه  واروآ  کنه  بررسی  جهت  کندو  کف  در  که 
نيستند.  موثر  کندو  کوچک  سوسک  حضور  بررسی  و  رؤیت 
خسارت  موم خوار،  پره  شب  الرو  برخالف  آفت  این  الروهای 
نتنيدن  طریق  از  و  کنند  نمی  وارد  مومی  شان های  به  چندانی 
آفت  این  الروهای  خسارت  توان  می  مومی،  شان های  در  تار 
داد تشخيص  موم خوار  شب پره  الرو  خسارت  عالیم  از   را 

)منبع: Caron et al., 2016( )شکل 15(.

شکل 14: نوارهای مقوایی راه راه جهت مشاهده سوسک کوچک کندو 
)Hood, 2004 :منبع(
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شکل 15: الف، عالیم خسارت الرو سوسک کوچک کندو- 
)Caron et al., 2016 :ب، عالیم خسارت الرو شب پره موم خوار)منبع

گسترش سوسک کوچک کندو

این آفت اولين بار در سال 1867 شناسایی شد. مناطق حاره ای و 
شبه حاره ای واقع در جنوب صحرای آفریقا منشاء اوليه این آلودگی 
بوده )مناطق خاکستری تيره - شکل 16( و از سال 1940 به عنوان 
آفت کلنی های زنبورعسل شناخته شد. در سال 1996 در زنبورستان های 
تجاری فلوریدا جنوب شرقی ایاالت متحده آمریکا شناسایی و تایيد 
شد. این سوسک ابتدا در شهرهای بندری مانند چارلستون، کارولينای 
جنوبی، ساوانا، جورجيا و همچنين مناطقی از فلوریدا و از آن زمان به 
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بعد، به بيشتر ایالت های متحده آمریکا گسترش یافته است )مناطق 
خاکستری کم رنگ - شکل 16(. سوسک های کوچک کندو در استراليا 
در شهرهای بندری سيدنی و بریزبن در اوایل سال 2000 مشاهده شدند 
و از همان زمان به بعد در استراليا نيز گسترش یافته اند. در حال 
حاضر، سوسک کوچک کندو در کشورهای ایتاليا )سال 2000(، مصر 
)سال 2000(، استراليا )سال 2001(، کانادا )سال 2002(، پرتقال )سال 2004(، 
جایمایکا )سال 2005(، آلبرتا و مانتيوبای کانادا )سال 2006(، مکزیک 
)سال 2007(، شمال استراليا )2007(، غرب استراليا )سال 2008(، شرق 
)سال 2010(،  هاوایی   Pana‘ewa جزیره  و 2009(،  )سال 2008  کانادا 
کوبا )سال 2012(، شهر Naracoorte در جنوب شرقی استراليا )سال 
2012(، السالوادور )سال 2013(، انتاریوی کانادا )سال 2013(، نيکاراگوئه 
)سال 2014(، شهر Sovereto ایتاليا )2014(، شهر Renmark در جنوب 
 استراليا )سال 2014( و فيليپين )سال 2014( نيز گزارش شده است

)Neumann et al., 2016( )شکل 16(.

روش های گسترش این آفت به طور طبيعی اتفاق می افتد زیرا 
سوسک کوچک کندو به خوبی پرواز می کند. گسترش این آفت با 
انتقال زنبورپاکتی از کشوری به کشوری دیگر، نقل و انتقاالت و خرید 
و فروش کلنی های زنبور عسل و ملکه، بچه زنبور، شان عسل، موم 
یا تجهيزات زنبورداری صورت می گيرد. جابه جا کردن خاک، ميوه ها 
و ميزبان های جایگزین )به عنوان مثال زنبورهای بامبل( نيز ممکن 
 است راه هایی برای معرفی و ورود این سوسک به مناطق دیگر باشد
-Neuman & Elzen, 2004; Neumann & Ellis, 2008, Ne (

.)mann et al., 2016
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عملکردهای نظارت طبیعی

دقت  به  و  می کند  باز  را  کندو  درب  زنبوردار  زمانی که 
قسمت های باالی قاب ها و دیواره های آنها را بازرسی و سوسک 
را مشاهده کند در این وضعيت حضور سوسک در کندو در حد 
نرمال است. سوسک ها به شرایط نور و روشنایی خيلی حساس 
هستند و به سرعت به جاهای تاریک کندو پناه می برند. بنابراین، 
باالی  در  سوسک  مشاهده  و  بررسی  با  صرفًا  می تواند  زنبوردار 
قاب های یک کندو، جمعيت سوسک های موجود در کلنی را به 
خوبی درک کند. اگر سوسک های زیادی در باالی قاب های یک 
کندو وجود داشته باشند، توصيه می شود برای درک بهتر جمعيت 
دهند  انجام  نوزاد  پرورش  در محل  را  بيشتری  بازرسی  سوسک، 

.)Hood, 2005; Hood, 2011(

از  تخميرشده  عسل  از  شيرآبه ای  یا  که صفحه ای  هنگامی 
دریچه پرواز کندو بيرون زده باشد این وضعيت، نشانه ای از مشکل 
کندو  در  سوسک  زیاد  خيلی  جمعيت  و  شدید  آلودگی  عمده، 
است. زمانی که در کندویی این حالت دیده شود نشانه این است 
این  )Hood, 2011(. در  به مرحله سقوط رسيده است  که کندو 
وضعيت توصيه می شود سریع کندو را حذف کرده و خاک اطراف 

کندو را با سم Gard Star درمان کنيد )شکل 17(.
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شکل 17: خروج الیه ای از عسل تخمیر شده از دریچه پرواز هنگام آلودگی 
)Hood, 2011:شدید کلنی به سوسک کوچک کندو )منبع

مدیریت و کنترل سوسک کوچک کندو

حشرات بالغ سوسک کوچک کندو دارای بالپوش سخت و 
محکمی هستند که این ساختار، یک ترکيب دفاعی موثری را در 
سریع  توانایی  و  فشرده  بدن  می کند.  ایجاد  زنبورها  حمله  برابر 
سوسک ها جهت پناه گرفتن در شکاف و شيارهای کندو، بيرون 
انداختن آنها از کندو توسط زنبورها را تقریبًا غيرممکن ساخته 
است. زنبوها در داخل کندو تالش می کنند جمعيت سوسک ها 
را با طراحی استراتژی های خاصی از قبيل ایجاد زندان یا حبس 
گاه هایی از بره موم محدود و مدیریت و به آنها اجازه خروج از این 
مخفيگاه ها را جهت تغذیه ندهند. در کندوهای ضعيف، کوچک 
و کم جمعيت مثل نوکلئوس ها، جمعيت سوسک ها خيلی سریع 
می تواند رشد و نمو کند حتی فراتر از حدی که کندو توانایی 
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بررسی و کنترل آن را داشته باشد. از زمان ورود سوسک کوچک 
کندو به زنبورداری های ایاالت متحده آمریکا و استراليا، پيشرفت 
اندکی در جهت توسعه روش های کنترل این آفت صورت گرفته 
است. روش ها و تکنيک های متفاوتی در مناطق مختلف زنبورداری 
 آلوده به این آفت استفاده می شود که در زیر به آنها اشاره شده است

.)Hood, 2006, Neumann et al., 2016(

اقدامات پیشگیرانه و کنترل طبیعی

تعداد  جمعيتی  )سطح  اقتصادی  آستانه  هيچ  متأسفانه، 
برای  کنترلی(  اقدام  برای  کندو  یک  در  موجود  سوسک های 
کنترل سوسک کوچک کندو تا به حال تعيين نشده است، زیرا 
عوامل  به  کلنی ها  به  آن  آسيب های  و  سوسک  این  توليدمثل 
مختلفی از جمله قدرت کلنی، شيوع آفات و عوامل بيماری زای 
برابر سوسک  در  زنبوردار  یک  دفاع  بهترین  دارد.  بستگی  دیگر 
کوچک کندو، حفظ و نگه داشتن کلنی های قوی، زنبورستان های 
از فرآورده های کندوی رها شده )به ویژه شانه های  تميز و عاری 
و  مشاهده  هنگام  در  موقع  به  کنترلی  اقدامات  اجرای  و  مومی( 
زنبورداران  به  است.  کلنی ها  در  کندو  شناسایی سوسک کوچک 
توصيه می شود در مناطقی که سوسک کوچک کندو وجود دارد 
این  کنند  مدیریت  خوبی  به  و  سالم  قوی،  را  خود  کلنی های 
آفات  منفی  اثرات  برابر  در  تا  می کند  کمک  کندو  به  وضعيت 
خود  از  خوبی  به  کندو  کوچک  همانند سوسک  کندو  مختلف 
دفاع کنند )شکل 18(. مدیریت خوب کلنی با داشتن یا معرفی 
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شکل 18: نگه داشتن کندوهای قوی و سالم جهت کنترل سوسک کوچک 
.)Hood, 2011 :کندو )منبع

یک ملکه تخم گذار خوب شروع می شود که می تواند جمعيت 
تنظيم  آنها  مانی  زنده  رساندن شانس  به حداکثر  برای  را  کلنی 
نتاج  داردکه  اهميت  نظر  این  از  ملکه  ژنتيکی  ترکيب  کند. 
ملکه بتوانند کلنی را در حضور آفات و بيماری های مختلف از 
جمله سوسک کوچک کندو حفظ کنند. به طور کلی، مدیریت 
زنبور  باالی  نسبت  با  کلنی هایی  داشتن  برای  کندو  صحيح 
می شود  توصيه  کندو  کوچک  سوسک  کنترل  جهت  شان   روی 

.)Hood, 2011; Naumann et al., 2016(

یکی دیگر از تکنيک های کنترل طبيعی سوسک کوچک کندو، 
نگه داشتن کندوها در زیر آفتاب جهت ایجاد شرایط خاک خشک 
و سفت در اطراف کندو است که این اقدام از موفقيت آميز بودن 
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مرحله شفيرگی سوسک ها در خاک جلوگيری می کند. سوسک ها 
جهت شفيره شدن به خاک مرطوب نياز دارند بنابراین نگه داشتن 
توصيه  نمی شود.  پيشنهاد  نمناک  و  سایه  مکان های  در  کندوها 
می شود کلنی ها را به ویژه در ماه های گرم در مکان هایی که صبح 
زود آفتاب و بعد ظهر سایه دارند، قرار دهند. زنبورداران همچنين، 
بایستی از قرار دادن کلنی های زنبورعسل خود در نزدیک محصوالت 
کنند پرهيز  دارند،  مرطوبی  شرایط خاک  اغلب  که   آبياری شده 

)Hood, 2011; Kayode & Petet, 2018( )شکل 19(.
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زنبورعسل رفتارهای خاصی را برای دفاع از کلنی در برابر سوسک 
کوچک کندو از خود نشان می دهند. زنبورهای کارگر سوسک کوچک 
کندو را تعقيب و آنها را در مناطق خاصی در داخل کندو محدود 
می کنند این رفتار زنبورهای کارگر، از پرسه زدن آزادانه سوسک ها 
در داخل کندو و تخم ریزی روی یا نزدیک گرده های ذخيره شده و 
نوزادان جلوگيری می کند. سوسک ها برای تغذیه و رشد و نمو به 
گرده و نوزادان زنبورعسل به عنوان منابع پروتئينی نياز دارند و در 
صورت نبود این منابع در رژیم غدایی خود،  فعاليت توليدمثل آنها با 
مشکل مواجه می شود. اگر کلنی نشانه هایی از استرس را نشان دهد، 
احتمال دارد در این حالت زنبورها نتوانند جمعيت سوسک  را کنترل 
کنندکه این وضعيت ممکن است منجر به افزایش توليدمثل سوسک 
در کندو شود. توصيه می شود زنبورداران بی دليل، درب کندوهای خود 
را در زمان هایی که سوسک ها تمایل به افزایش جمعيت دارند، باز 
نکنند. زنبورداران تازه کار باید در برابر وسوسه های دست کاری بيش 
از حد کندوهای خود مقاومت کنند. ملکه نيازی به بازرسی روزانه 
ندارد. باز گذاشتن طوالنی مدت درب کندوها در بازدیدهای کلنی، 
همچنين می تواند منجر به ایجاد استرس از طرف زنبورهای سارق و 
زنبورهای کلنی های اطراف شود. در زنبورستان هایی که سابقه آلودگی 
با سوسک را دارند، توصيه می شود از محافظ داخل کندو استفاده 
نکنند زیرا آنها مکان های مخفی اضافی برای پناه بردن و مخفی 
شدن سوسک فراهم کرده و از تماس زنبورها با سوسک ها جهت 
زندانی کردن آنها جلوگيری می کنند. زنبوردار باید کلنی های ضعيف 
را با کندوهای قوی ادغام یا با کمک گرفتن از سایر کندوها آنها را 
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تقویت کند تا استرس در داخل زنبورستان به حداقل و کندوهای 
 قوی و مستعدی را جهت مقابله با سوسک کوچک کندو ایجاد کند

.)Hood, 2005, 2006, 2011; Neumann & Elzen, 2004(

و  عسل  برداشتن  استخراج،  اتاق  در  بهداشتی  اصول  رعایت 
روی  گذاشتن  پوشش  زنبورستان،  داخل  در  شان  عسل  تکه های 
محل های ذخيره شان های عسل و گرده، بسته بندی و نگهداری 
آنها جلب  به  که سوسک ها  مواد غذایی  صحيح عسل و حتی 
می شوند، می تواند رشد جمعيت سوسک را محدود و به حداقل 
برساند. استخراج سریع عسل از شان ها می تواند صدمه ناشی از 
خسارت حشرات بالغ و الروهای این سوسک را کم کند. کاهش 
مکان های  عسل،  استخراج  اتاق  در  درصد   50 تا  نسبی  رطوبت 
نگهداری و بسته بندی عسل می تواند از تفریخ تخم های سوسک 
تمام  توصيه می شود  زنبورداران  به  کند.  کندو جلوگيری  کوچک 
شان های مومی که با تخم و الرو این آفت آلوده هستند قبل از 
نگهداری در انبار یا استفاده از آنها در کلنی ها، به مدت حداقل 
48 ساعت در فریزر قرار دهند. همچنين شان های عسلی را که از 
کلنی های آلوده به سوسک کوچک کندو برداشت می کنند قبل از 
ذخيره و نگهداری در انبار، حتماً به مدت 12-8 ساعت در فریزر 
قرار دهند. بازرسی بيش از حد و بچه دهی زیاد کندو، مشکالت 
آلودگی کلنی به سوسک کوچک کندو و همچنين شب پره موم 
هنگام  می گردد  پيشنهاد  زنبورداران  به  می دهد.  افزایش  را  خوار 
اتاق  یا  و  انبار  به  آن  کندو و حمل  از  برداشت شان های عسل 
استخراج، از باربرهای بدون حفاظ استفاده نکنند. همچنين، به طور 
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مرتب تله های گرده را بازرسی و سرویس دهی کنند زیرا گرده به 
عنوان منبع پروتئين محافظت نشده ای می تواند شانس توليدمثل 

.)Naumann & Ellis, 2008( سوسک ها را افزایش کند

کنترل مکانیکی

برای  استراليا  و  آمریکا  در  مکانيکی  تله ی  دستگاه  چندین 
در  است.  شده  ساخته  و  طراحی  کندو  کوچک  سوسک  کنترل 
و  عامل جذب کننده  عنوان  به  سيب  سرکه  از  تله ها،  این  اکثر 
کشنده سوسک  عامل  عنوان  به  معدنی  یا  گياهی  از روغن های 
نهایت  باید  روغن ها،  این  از  استفاده  هنگام  می شود.  استفاده 
احتياط را بکار برد زیرا این روغن ها می توانند برای زنبورها هم 
کشنده باشد. بنابراین، پس از استفاده از روغن ها، باید به درستی 
جلوگيری  محيط زیست  آلودگی  از  تا  شوند  حذف  محيط  از 
به  آفت  این  کنترل  و  مدیریت  در  را  مهمی  نقش  تله ها،  شود. 
دليل امن بودن برای زنبورها و عدم ترس از آلودگی محصوالت 
دسته  مهاجرت  احتمال  که  زمانی  تا  می کنند.  ایفا  کندو  داخل 
جمعی سوسک ها به داخل زنبورستان وجود نداشته باشد، تله ها 
کنند فراهم  را  کم هزینه  و  پایدار  کنترل  شيوه ی  یک   می توانند 

)Hood, 2011(. از مهم ترین تله هایی که در زنبورستان های مناطق 

آلوده استفاده شده و نتایج مطلوبی را در کنترل این آفت نشان 
داده اند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
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شکل 20: تله های سطل مانند جهت به دام انداختن حشرات بالغ سوسک 
)Hood, 2011 :کوچک کندو )منبع

تله ی سطل مانند

بالغ  حشرات  انداختن  دام  به  جهت  مناطق  برخی  در 
ارتفاعات  مانند که در  تله های سطل  از  سوسک کوچک کندو 
استفاده  هستند،  نصب  قابل  کندو  اطراف  محيط  مختلف 
و  زنبور  نوزادان  عسل،  گرده،  سطل ها  این  داخل  در  می کنند. 
می دهند قرار  جذب کننده  عامل  عنوان  به  زنده  زنبور   گاهی 

)Elzen et al., 1999; Torto et al., 2007( )شکل 20(.
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تله ی شیشه ای

در برخی مناطق دیگر، از یک تله ی شيشه ای مربعی شکل که 
قابل نصب در کف کندو است، جهت شکار حشرات بالغ سوسک 
کوچک کندو استفاده می شود. این شيشه ی مربعی شکل با سه پيچ 
به قسمت کف بيرونی کندو نصب می شود. نمای بيرونی آن مربعی 
شکل و به منظور شبيه سازی شرایط تاریک داخل کندو، رنگ آن سياه 
است. یک سوراخ 3/8 سانتی متری در مرکز کف کندو و روی درب 
شيشه ی مربعی شکل ایجاد کرده اند. یک قيف کوچک روی سوراخ 
تعبيه شده و قسمت باریک قيف جهت ورود سوسک ها به دورن تله، 
وارد شيشه شده و و برای ممانعت از ورود زنبورها به داخل شيشه، 
روی سوراخ باالی آن، قطعات پالستيکی موجدار نصب و حدود یک 
سوم شيشه با سرکه سيب به عنوان عامل جذب کننده سوسک پر 

شده است )Hood, 2006( )شکل 21(.

شکل 21: تله ی شیشه ای نصب شده در کف کندو جهت شکار حشرات بالغ 
.)Hood, 2011 :سوسک کوچک کندو )منبع
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شکل 22: تله ی غربی جهت به دام انداختن حشرات بالغ سوسک کوچک 
)Hood, 2011 :کندو )منبع

تله ی غربی

کوچک  سوسک  بالغ  حشرات  شکار  برای  که  دیگری  تله 
یک  شامل  تله  این  است.  غربی  تله  می شود،  استفاده  کندو 
آن  درون  و  نصب  کندو  کف  روی  که  است  متحرک  سينی 
آن  وارد  سوسک ها  که  است  گياهی  روغن های  از  پر  تقریبًا 
تعبيه  سينی  روی  شکاف دار  پوشش  یک  می ميرند.  و  شده 
جلوگيری  سينی  داخل  به  زنبورها  ورود  از  که  است  شده 
 می کند. این تله از قسمت درب کندو قابل سرویس دهی است

)Arbogast et al., 2007( )شکل 22(.
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Freeman تله ی

برای  و  دارد  غربی  تله  به  زیادی  شباهت  که  دیگری  تله 
 شکار حشرات کامل سوسک کوچک کندو استفاده می شود، تله

از  پر  که  متحرک  سينی  یک  از  تله  این  دارد.  نام   Freeman

پایين  قسمت  روی  و  شده  ساخته  است،  گياهی  روغن های 
راحتی  به  کندو  پشت  قسمت  از  و  نصب  کندو  پشتی  و 
شياردار  صفحه  یک  سينی  این  روی  است.  سرویس دهی  قابل 
 نصب شده که به سوسک ها اجازه ورود و مانع ورود زنبورها می شود

)شکل 23(. یکی از مزایایی عمده تله هایی که در کف کندو نصب 
می شوند این است که کنه واروآ، مورچه و حتی الرو بالپولکدارانی 
می برند بين  از  می افتند،  آنها  روغن  از  پر  سينی  در  که   را 

.)Hood, 2011(

شکل 23: تله ی Freeman جهت شکار حشرات بالغ سوسک کوچک کندو 
)Hood, 2011 :منبع(
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Jail تله

ورود  از  قبل  و  کندو نصب شده  پرواز  تله روی سوراخ  این 
سوسک ها به داخل کندو آنها را به دام می اندازد. این تله دارای یک 
مخزن متحرک است که با روغن های گياهی به صورت نيمه، پر 
شده است. این مخزن به راحتی قابل سرویس دهی و نيازی به باز 
کرن درب کندو ندارد. این تله در اندازه های مختلف و متناسب 
با کندوهای 5، 8 و 10 قاب ساخته  شده و در بازار موجود است 

)Hood, 2006, 2011( )شکل 24(.

شکل 24: تله ی Jail نصب شده روی سوراخ پرواز کندو 
)Hood, 2011 :منبع(



47
زیست شناسی، پراکنش و کنترل سوسک کوچک کندو )Aethina tumida Murray, 1867(؛ آفت بالقوه کلنی های زنبورعسل 

شکل 25: تله ی Hood نصب 
شده روی قاب کندو
)Hood, 2011 :منبع( 

 Hood تله ی

دام  به  برای  که  است  تله هایی  از  دیگر  یکی   ،Hood تله ی 
استفاده  کندو  بالغ سوسک کوچک  انداختن و کشتن حشرات 
زنبورعسل  استاندارد کندوی  قاب  تله، روی یک  این  می شود. 
نصب و در موقعيت یا جای قاب شماره یک یا 10 قرار می گيرد. 
قسمت  سه  از  که  است  پالستيکی  جعبه ای  تله  یک  تله،  این 
تشکيل شده است که قسمت وسط آن با سرکه سيب به عنوان 
عنوان  به  معدنی  روغن  با  آن  دیگر  قسمت  دو  و  ماده جذاب 
عامل کشنده به صورت نيمه، پر شده است. سوسک هایی که از 
دست زنبورها فرار می کنند در داخل این تله افتاده، بيهوش شده 

و سپس می ميرند )Nolan & Hood, 2008( )شکل 25(.
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Eater تله ی

این تله توسط یک زنبوردار استراليایی طراحی و ساخته شد 
و هم اکنون در بازار استراليا و آمریکا موجود است. این تله، یک 
تله پالستيکی طولی دو قطعه ای است که به صورت نيمه، پر از 
روغن گياهی شده و در بين ميله باالیی دو قاب کندو قرار می گيرد 

)Hood, 2005, 2011( )شکل 26(.

شکل 26: تله ی Eater نصب شده در بین میله باالیی دو قاب 
)Hood, 2011 :منبع(
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شکل 27: تله ی Blaster نصب شده در بین قاب های کندو 
)Hood, 2011 :منبع(

Blaster تله ی

این تله توسط یک زنبوردار آمریکایی ساخته شد. همانند تله 
Eater به صورت نيمه، پر از روغن گياهی شده و در قسمت ميله 

باالیی بين دو قاب نصب می شود )Hood, 2011( )شکل 27(.
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Jail Jr تله ی

شده  تشکيل  قسمت  سه  از  و  پالستيک  جنس  از  تله  این 
است. یک قسمت آن با سرکه سيب و دو قسمت دیگر آن با 
است  شده  پر  نيمه،  به صورت  به  معدنی  یا  گياهی  روغن های 
روغن  از  و  جذب کننده  عامل  عنوان  به  سيب  سرکه  از  که 
این  می گردد.  استفاده  کشنده  عامل  عنوان  به  معدنی  یا  گياهی 
تله هم همانند تله های قبلی، برای شکار حشرات بالغ سوسک 
می گيرد قرار  قاب  دو  بين  باالیی  ميله  روی  کندو   کوچک 

)Hood, 2011( )شکل 28(.

شکل 28: تله ی Jail Jr  نصب شده روی میله باالیی بین دو قاب کندو 
)Hood, 2011 :منبع(
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یا  گياهی  روغن های  از  استفاده  بدون  و  ساده  روش  یک 
و  آزمایش  آلوده  مناطق  زنبورستان های  برخی  در  که  معدنی 
بالغ سوسک  شکار حشرات  در  را  مطلوبی  نتایج  و  شده  استفاده 
راه  پالستيک  تکه  یک  از  استفاده  است  داده  نشان  کندو  کوچک 
است  روز  دو  مدت  به  کندو  ورودی  مدخل  در  آن  گذاشتن  و   راه 
از طریق  را  راه  راه  پالستک  این  زنبوردار   .)Schafer et al., 2008(

دریچه پرواز وارد کف کندو کرده و بعد دو روز آن را برداشته و در 
داخل یک سطل که پر از روغن معدنی است، فرو می برد تا همه 

سوسک های روی این پالستيک راه راه کشته شوند )شکل 29(.

شکل 29: گذاشتن تکه ای پالستیک راه راه در کف کندو از طریق سوراخ 
پرواز جهت شکار حشرات کامل سوسک کوچک کندو 

)Schafer et al., 2008; Hood, 2011 :منبع(
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کنترل ژنتیکی 

محققان گزارش کردند که زنبورهای عسل آفریقایی به راحتی 
در  را  کندو  کوچک  سوسک  نشده  محافظت  الروهای  و  تخم 
این ویژگی  داخل کندو و سلول ها شناسایی و حذف می کنند. 
نقش مهمی در مقاومت آشکار زنبورهای عسل  رفتاری احتماالً 
زنبورهای  دارد.  کندو  کوچک  سوسک  هجوم  برابر  در  آفریقایی 
می کنند،  زندگی  آفریقا  جنوبی  نواحی  در  فقط  که  عسلی 
توانایی شناسایی سلول های نوزادی را که سوسک های بالغ ماده، 
درپوش آنها را شکاف و روی آنها تخم گذاری کرده اند، را دارند. 
می زنند  سر  شده،  پاره  آنها  درپوش  که  سلول هایی  به  زنبورها 
و  حذف  را  سوسک  الرو  و  تخم  جمله  از  سلول  محتویات  و 
اروپایی  زنبورهای  در  زیاد  احتمال  به  رفتار  این  بين می برند.  از 
است  به هر حال، ممکن  دارد.  بسيار ضعيفی وجود  در سطح 
انتخابی  اصالحی  برنامه  یک  در  بهداشتی  رفتار  صفت  این 
 جهت اصالح نژاد زنبورهای مقاوم به این سوسک گنجانده شود 
.)Schmolke, 1974; Elzen et al., 2001; Neumann & Hartil, 2004(

برای  موم  بره  از  شده  ساخته  های  زندان  از  اغلب  زنبورها 
شده  گزارش  می کنند.  استفاده  بالغ  سوسک های  کردن  محدود 
نژادهای  سایر  از  بيشتر  آفریقایی  عسل  زنبورهای  که  است 
زنبورعسل، بره موم را جمع آوری و استفاده می کنند)شکل 30(. 
باشد  دیگری  احتمالی  دليل  است  ممکن  فعاليت،  این  بنابراین 
که زنبورهای آفریقایی در برابر سوسک  کوچک کندو مقاومت 
نشان می دهند. انتخاب زنبورهایی که از بره موم بيشتری استفاده 
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به سوسک  مقاوم  زنبورهای  ایجاد  است جهت  ممکن  می کنند 
استفاده  مورد  نژادی  اصالح  برنامه های  در  و  موثر  کندو  کوچک 

.)Hood, 2011( قرار گيرد

شکل 30: محدود شدن چندین حشره بالغ سوسک کوچک کندو در زندان 
)Hood, 2011 :بره موم در گوشه ای از کندو )منبع
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کنترل فیزیکی

کندو  ابزار  با  را  کندو  کوچک  سوسک  اغلب  زنبورداران، 
یک  اگر  می کنند.  فيزیکی خرد  کنترل  نوعی  عنوان  به  )کاردک( 
زنبوردار وقت و حوصله کافی داشته باشد، این فعاليت می تواند 
جمعيت  کنترل  به  و  کاهش  حدودی  تا  را  سوسک ها  جمعيت 
دستگاه  از  زنبورداری ها،  برخی  در  کند.  کمک  سوسک ها 
بردن سوسک ها  بين  از  برای  کار می کند  باطری  با  که  مکنده ای 
برای  این شکل کنترل  این حال،  با  استفاده می کنند )شکل 31(. 
کلنی  چند  فقط  که  کوچک  مقياس  زنبورداران  و  زنبورستان ها 
کاربرد  زمان  همان  از  می تواند  و  است  موثر  دارند،  زنبورعسل 
تعداد  وقتی  اما  بدهد  را  فوق العاده ای  رضایت مندی  زنبوردار  به 
 کندوها و جمعيت سوسک در کلنی ها زیاد باشد، زیاد موثر نيست

.)Hood & Miller, 2005, Ellis et al., 2002, 2003(

شکل 31: ابزارهای فیزیکی 
جهت کنترل سوسک کوچک 
کندو: الف، کاردک یا ابزار 
کندو- ب، دستگاه مکنده 

)Hood, 2011 :منبع(
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روش های دیگر کنترل فيزیکی سوسک کوچک کندو که در 
برخی زنبورستان های مناطق آلوده استفاده می شود، شامل انتقال 
کندوهای آلوده به سوسک به مکان های جدید و افزایش تعداد 
مهاجرتی  زنبورداران  از  تعدادی  است.  سال  طول  در  کوچ ها 
مناطق  به  پيوسته  طور  به  که  سال هایی  در  که  کردند  گزارش 
کوچک  سوسک  به  آلودگی  مشکالت  کردند  کوچ  مختلف 
کندوی کمی داشتند. انتقال کلنی ها به مکان های جدید به راحتی 
چرخه زندگی سوسک به خصوص مرحله تبدیل الرو به شفيره 
باعث کاهش جمعيت  این موضوع  را دچار اختالل می کنند و 
 سوسک کوچک کندو و تلفات کمتر کلنی ها به این آفت می شود

.)Hood, 2006, Neumann et al., 2016(

کنترل بیولوژیکی

آفت  این  بيولوژیکی  کنترل  روش های  روی  زیادی  مطالعات 
صورت گرفته و در حال توسعه هستند. برای مثال، فعاليت دو گونه 
 Heterorhabditis indica وSteinernema riobrave نماند خاکزی
قارچ  است.  شده  گزارش  در خاک  آفت  این  شفيره های  روی 
Aspergillus flavus در سال 2004 شناسایی و گزارش شد که 

سوسک کوچک کندو را آلوده می کنند. به هر حال، استفاده از این 
قارچ برای کنترل سوسک کوچک کندو به دليل عوارض جانبی 
فرآورده های  سایر  و  عسل  آلودگی  از  ترس  و  زنبورها  بر  آن 
تایيد نشده است. مورچه های آتشين در سرتاسر مناطق  کندو، 
و  می کنند  تغذیه  خاک  آلوده کننده  حشرات  از  آمریکا  جنوبی 
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خاک  به  ورود  هنگام  سوسک  این  بالغ  الروهای  از  احتماالً 
 جهت شفيره شدن نيز تغذیه بکنند. می توان در قالب یک برنامه

بردن چند  کار  به  با  و   Integrated Pest Management )IPM(

کوچک  کنترل سوسک  نتيجه جهت  بهترین  به  کنترلی،  روش 
در  کنترلی  برنامه  یک  در  مثال،  عنوان  به  یافت.  دست  کندو 
برداشتن  بهداشتی)جهت  ملکه های  از  است  IPM ممکن  قالب 
تله  کندو(،  از  زنبور  آلوده  الروها  و  سوسک ها  الرو  و  تخم 
کندو)جهت به دام انداختن حشرات بالغ سوسک( و نماندهای 
کندو)جهت کشتن شفيره های سوسک( جهت  اطراف  خاکزی 
شود.  استفاده  کندو  کوچک  سوسک  مراحل  تمام  به  حمله 
استفاده  ندارد  کارایی   100 کنترلی  روش  هيچ  که  آنجایی  از 
می تواند   IPM برنامه  قالب  در  کنترلی  استراتژی  چند  از 
کند کنترل  و  محدود  قبولی  قابل  حد  در  را  سوسک   جمعيت 

 Ellis, 2004; Ellis et al., 2010; Shapiro-Ila et al., 2010;(

.)Neumann et al., 2016

کنترل شیمیایی

برای کنترل سوسک کوچک  آفتکش  تا  در حال حاضر، دو 
کندو در بسياری از مناطق زنبورداری آمریکا ثبت شده اند. اولين 
آفتکش استفاده شده Check Mite است که برای کنترل سوسک 
می گردد استفاده  شهد  جریان  دوره  خارج  در  کندو   کوچک 

)Hood, 2006, 2011; Neumann et al., 2016(. یک نوار باریک 

 Check Mite از تکه ای پالستيک یا کاغذ را بریده و آن را به سم
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آغشته و در داخل یک مقوای راه راه که به مواد جذاب آغشته بوده 
گذاشته و سپس آن را در کف کندو قرار می دهند. سوسک ها به 
پيدا کرده و در  با سم تماس  طرف ماده جذاب، جلب شده و 

نهایت می ميرند )شکل 32(.

شکل 32: نحوی استفاده از سم Check Mite در کندوهای زنبورعسل جهت 
)Hood, 2011 :کنترل سوسک کوچک کندو )منبع

عنوان  به  سم  این  است.   Gard Star سم  بعدی،  آفتکش 
آفتکش خاکی به بازار عرضه شده و برای از بين بردن الروهای 
بالغ این سوسک که از کندو جهت شفيره شدن در خاک خارج 
سم  این  از  استفاده  هنگام   .)33 )شکل  می شود  استفاده  شده، 
سم از  همچنين،  بود.  زنبورها  و  پرواز  دریچه  مراقب   باید 

Gard Star می توان جهت ضدعفونی خاک زیر کلنی های مرده 

جهت جلوگيری از ظهور حشرات بالغ سوسک و ورود آنها به 
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شکل33: سم Gard Star برای ضدعفونی خاک اطراف کندوهای آلوده به 
)Hood, 2011 :سوسک کوچک کندو )منبع

کلنی های مجاور استفاده کرد. از آنجایی که این سم در خارج 
کندو استفاده می شود احتمال خطر خيلی کمی را برای کندوهای 
زنبورعسل دارد. بنابراین، استفاده از این سم ممکن است آزادانه 
در یک برنامه IPM مورد استفاده قرار گيرد تا زمانی که بتوانيم 
یک عامل بيولوژیکی مناسب و کارآمدتر برای کشتن سوسک ها 
در خاک را پيدا کنيم. یک مشکل اساسی که هنگام استفاده از 
این سم وجود دارد این است که ما نميدانيم تا چه مدت سم 
در خاک روی آفت موثر است و از طرف دیگر، استفاده بيش 
 از حد هم ممکن است منجر به ایجاد مقاومت در سوسک شود

.)Hood, 2011, Neumann et al., 2016(
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رعایت نکات زیر هنگام مشاهده سوسک کوچک کندو در 
زنبورستان ها ضروری است:

تا  دارید  نگه  سالم  و  قوی  هميشه  را  زنبورعسل  کلنی های   •

نسبت جمعيت زنبور روی شان زیاد و به راحتی بتوانند جمعيت 
سوسک را در کندو کنترل کنند.

• کلنی هایی را که در برابر سوسک کوچک کندو مقاومت نشان 
دادند ملکه آنها را بيشتر تکثير و در برنامه های اصالح نژادی از 

آنها استفاده کنيد.
کلنی ها، از شان های زنبور کلنی های مشکوک  تقویت  • جهت 

به سوسک استفاده نکنيد.
• کلنی ها را هميشه جهت بررسی سطح آلودگی به سوسک زیر 

نظر داشته باشيد.
• از پوشش های داخل کندو استفاده نکنيد زیرا این ها به عنوان 

مخفيگاه سوسک ها عمل می کنند.
• تله های گرده را به موقع سرویس دهی، خالی و نظافت کنيد.
• هنگام بازرسی کندو، سوسک ها را به طور فيزیکی بکشيد.

• در معرض نمایش قرار دادن طوالنی مدت ادوات، ابزارآالت و 
تجهيزاتی که در زنبورستان باعث غارت می شوند، پرهيز کنيد.

سوسک  الروهای  به  آلودگی  هنگام  را  ضعيف  کلنی های   •

را  زنبورستان  خاک  و  حذف  زنبورستان  از  کندو  کوچک 
ضدعفونی کنيد.

• عسل داخل شان ها را حداقل کمتر از 2 روز استخراج کنيد.
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• شرایط بهداشتی بيرون و داخل اتاق استخراج را رعایت کنيد.

• کلنی ها را در جاهای سایه دار و مرطوب قرار ندهيد.
هنگام مشاهده سوسک ها در زنبورستان، کلنی ها را بيش  • در 

از حد دست کاری و بازدید نکنيد.
• از بازدیدهای طوالنی و باز گذاشتن درب کندو پرهيز کنيد.

• از وجود فضای اضافی و گذاشتن طبق در زمانی که سوسک ها 
در کندو حضور دارند، پرهيز کنيد.

• هنگام مشاهده سوسک، کلنی های زنبورعسل خود را به مکان 
جدید دور از زنبورستان قدیمی کوچ دهيد.

مارک  بدون  آفتکش  سموم  بردن  بکار  از  باید  زنبورداران   •

کند  پرهيز  کندو  کوچک  سوسک  کنترل  جهت  نشده  ثبت  و 
زیرا ممکن است منجر به آلودگی محصوالت کندو، صدمه به 

مصرف کننده و همچنين زنبوردار شوند. 
دستوالعمل های  و  قوانين  تمام  باید  از سموم  استفاده  • هنگام 

نوشته شده روی محصول را رعایت کنند.
• اگر الرو سوسک ها در داخل کندو وجود دارند خاک زیر و 

اطراف کندو را با سم Gard Star عفونی کنيد.
• به عنوان آخرین راه حل، از سم Check Mite استفاده کنيد.
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این  به  مشکوک  کلنی های  دیدن  هنگام  که  اقداماتی 
سوسک باید انجام داد:

خوشبختانه، تاکنون سوسک کوچک کندو در ایران گزارش 
بایستی  کندوها،  در  سوسک  این  مشاهده  هنگام  است.  نشده 
این  شناسایی  مرجع  آزمایشگاه های  یا  مسئول  مراکز  به  سریعًا 
آفت اطالع داد تا آنها فوراً اقدامات کنترلی و محافظی را انجام 
دهند. همه مراحل مشکوک سوسک )تخم، الرو، شفيره و حشره 
جهت  مرجع  آزمایشگاه های  و  مسئول  مراکز  به  بایستی  بالغ( 
بسته  درب  از ظرف های  ارسال  شوند. جهت  ارسال  شناسایی 
استفاده شود. تا آنجایی که ممکن است تمام اطالعات مهم از 
و حتی  آن  موقعيت جغرافيایی  زنبورستان،  دقيق  آدرس  جمله 
اطالعات زنبوداری زنبوردار روی ظرف ارسال، ذکر شود. ذکر 
اجتناب  زنده  نمونه های  ارسال  از  که  است  نکته ضروری  این 
کنيد جهت انجام این کار، ابتدا نمونه های زنده را در الکل 70 
درصد یا با گذاشتن به مدت 24 ساعت در فریزر، کشته و سپس 
آنها را در داخل ظرف های درب بسته به آدرس مراکز مسئول یا 

آزمایشگاه های مرجع شناسایی این آفت ارسال کنيد.
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