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 چکیده 

های است كلنی تمایل به سیاه با شاخك چماقی شکلای موسك كوچك كندو كه یك سوسك كوچك قهوهس

 های زنبورعسلبه عنوان آفت مخرب كلنی ،سوسكزنبورعسل دنیا را در معرض تهدید جدی قرار داده است. این 

. اگر شده استدر داخل كندو و حتی نوزادان گرده  خیره عسل،ذ هایو باعث خسارت جدی به شانقلمداد 

ند و ترک كنسوسك سنگین باشد ممکن است باعث شوند كه زنبورها كندوی خود را این آلودگی كندو به 

، تا به حال .( 2016al teNeumann ,.)( باشدCCD1پدیده فروپاشی كلنی )ای از تواند نشانهحضور آنها در كندو می

ق نقل و یراز طایران گزارش نشده است. منشأ اولیه این آفت آفریقای جنوبی بوده، سپس  خوشبختانه این آفت در

ای هشمال آفریقا و بعد آمریکای شمالی و استرالیا منتقل و زنبورستان به ، ملکه و ادوات زنبورداریانتقاالت كندوها

 & Neumann)به زنبورداران این مناطق وارد كرده است را های جبران ناپذیریاین مناطق را آلوده و خسارت

Elzen, 2004.) آن كاری  زایخسارت تلف زیستیاین آفت دارای دگردیسی كامل بوده و مبارزه با مراحل مخ

ناطق آلوده های مهای مختلفی جهت مدیریت و كنترل این آفت در سطح زنبورستانتکنیكرسد. به نظر می یسخت

جهت نیز ناطق در برخی مکی، فیزیکی و ژنتیکی اشاره كرد. توان به كنترل طبیعی، مکانیشود كه میاستفاده می

نه تنها برای  ی جهت كنترل این آفت،یشیمیاهای آفتکشكنند مصرف آفت از سموم شیمیایی استفاده می كنترل این

ت كندو در محصوال ی سمومهامسئله باقیماندههمچنین زیان آور بوده و  نیز محیط زیست انسان و زنبوران بلکه برای

ت آال ابزارت هر گونه ادوات و ارزه با این آفت ممنوع كردن وارداتشدید خواهد نمود. بهترین راه مبنیز را 

را یا ، آمریکا و استرالهای زنبورعسل آفریقاكلنیکه از مناطق آلوده است. این آفت حتی ملو زنبورداری، كندو 

علیه این  یدعسل آفریقایی تا حدو زنبورهای. ن موفقیت آمیز نبوده استهای مقابله با آن تاكنوآلوده نموده و روش

و با خارج  مومسوسك در زندان یا تله بره اند كه با حبسحی نمودهی اختصاصی مقابله را طراسوسك یك استراتژ

 در 0222و در سال این آفت در آمریکا  1991ها و الروهای ریز آن از كندو همراه است. در سال كردن تخم

د موررا عسل سراسر دنیا های زنبورطور جدی كلنیهید و در حال حاضر، بمشاهده گرداسترالیا  هایزنبورستان

عسل ور، زنبكه نسبتاً در برابر این آفت مقاوم هستند ییه است. بر خالف زنبورهای عسل آفریقاقرار داد تهدید

 آینددر می یهای زنبورعسل آن سریع از پاو كلنیی در مقابل این آفت بدون دفاع یاروپا
 

                                                      
1 - Colony collapse disorder 


