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چکیده:

اثـر عصـاره الکلـی آویشـن روی انـگل نوزمـا در زنبـور عسـل 
الکلـی  عصـاره  آویشـن  گیـاه  از  گرفـت.  قـرار  بررسـی  مـورد 
اسـتخراج گردیـد. زنبـوران هـم سـن عـاری از نوزمـا را در گـروه 
هـای 30 تایـی در قفسـهای چوبـی و در دمـای 26 درجـه سـانتی 
گـراد و رطوبت نسـبی 60 الـی 70 درصد نگهداری شـدند. 8 گروه 
تیمـار و شـاهد بـا 3 تکـرار انتخـاب شـدند. بـه هـر زنبـور 20000 
 ،0/5 و  شـد  خورانـده  شـکر  شـربت  بهمـراه  نوزمـا  اسـپور  عـدد 
0/75، 1، 1/5 و 2 میلـی گـرم عصـاره الکلـی آویشـن و 1 میلـی 
گـرم داروی فوماژیلیـن در میلـی لیتر را به همراه شـربت شـکر در 

اختیـار گـروه هـا )بـه غیـر از گـروه کنتـرل مثبت( قـرار داده شـد. 
روزانـه میـزان تلفـات تمـام گـروه هـا و تعـداد اسـپورهای نوزمـا 
موجـود در دسـتگاه گـوارش آنهـا شـمارش گردیـد. نتایـج نشـان 
داد کـه عصـاره الکلی آویشـن بـر تکثیر اسـپور نوزما تأثیر داشـته 
و در تعـداد اسـپورهای گـروه هـای مختلـف بـا گروه کنتـرل مثبت 
)P<0.05( بطوریکـه میانگیـن  تفـاوت معنـی داری وجـود دارد 
نوزمـا(  از  )عـاری  منفـی  کنتـرل  گـروه  در  نوزمـا  اسـپور  تعـدد 
میلیـون،  دارو(:29/034  بـدون  )نوزمـا  مثبـت  درکنتـرل  صفـر، 
mg/ گـروه  در  میلیـون،  آویشـن7/49   mg/ml50/0 گـروه   در 
آویشـن   mg/ml 1 درگـروه  میلیـون،    3/  61 آویشـن   0/ml75
3/708 میلیـون، درگـروه mg/ml 50/1 آویشـن 3/55 میلیـون، 
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دوفصلنامه علمی ترویجی علوم و فنون زنبورعسل

 mg/ml1  آویشـن 2/69 میلیـون و در گـروه  mg/ml  2 در گـروه
فوماژیلیـن 085/ میلیـون اسـپور در میلـی لیتـر محتویـات روده 
زنبورهـا وجـود داشـت. نتایـج ایـن بررسـی نشـان مـی دهـد کـه 
نوزمـا نسـبت بـه عصـاره الکلـی آویشـن حساسـیت بالائـی دارد و 
مـی توان با بررسـی های بیشـتر، آنـرا در درمـان و کنترل بیماری 

نوزموزیـس بـکار بـرد.  
واژه های کلیدی: زنبورعسل، گیاه آویشن، عصاره الکلی، نوزما

مقدمه 

بیماریهـای  از  یکـی  نوزموزیـس  بیمـاری  نوزمـا عامـل  انـگل 
در  تلفـات  بـروز  باعـث  سـاله  هـر  و  بـوده  زنبورعسـل  مهلـک 
تعـداد بسـیار زیـادی از کلنـی هـای  زنبورعسـل ایـران )مـرادی و 
همکاران، 1387؛ رزم آرائی و همکاران، 1387(. و سایرکشـورها 
زنبـورداری وارد مـی آورد  بـه صنعـت  زیـادی  شـده و خسـارت 
)Fries Ingermar,1988(. در حـال حاضـر تنهـا داروی مؤثـر بر 
تـک یاخته نوزمـا داروی فوماژیلین Fumagillin اسـت که علاوه 
بـر هزینـه هـای زیـاد بـرای زنبـورداران، امـکان بـروز مقاومت در 
برابـر آن زیـاد بـوده و احتمـالًا در آینـده بـر ایـن تـک یاختـه مؤثر 
نباشـد )Cecilia Costa et al.,2010(،  لـذا محققیـن در پـی 
یافتـن روشـهای جدیـد مبـارزه و کنتـرل بیمـاری نوزموزیـس در 
زنبورسـتانها می باشـند. یکـی از مهمترین عوامل ضـد میکروبی 
در پزشـکی و دامپزشـکی گیاهـان داروئـی اسـت کـه در سـالیان 
اخیـر مـورد توجـه محققیـن واقـع شـده و در بررسـیهای مختلف 
و  محمـد  )آزادبخـت  اسـت  آمـده  بدسـت  توجهـی  قابـل  نتایـج 

آزادبخـت مسـعود، 1387(. 
تأثیـر  مختلـف  بررسـیهای  در  کـه  داروئـی  گیاهـان  از  یکـی 
چشـمگیری روی عوامل بیماریزای انسـانی و دامی داشـته است 
و در مـواردی بـه عنـوان دارو مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد گیاه 
آویشـن اسـت. ایـن گیـاه باتوجه بـه ترکیبـات داروئـی موجود در 
آن دارای خـواص ضـد باکتریائـی، ضـد ویروسـی، ضـد قارچـی 
آن  ای  انـگل  ضـد  خـواص  مـورد  در  باشـد.  مـی  انگلـی  ضـد  و 
بررسـیهای متعـددی انجـام گرفتـه اسـت کـه نتایج قابـل توجهی 
حاصـل شـده اسـت، بطـوری کـه رحیم بحـری نجفـی و همکاران 
Thymus vul-( كدر یك بررسـی اثر اسـانس گیاهان آویشن باری
 Myrtus  مـورد ،)Zataria multiflora( آویشـن پهـن ، )garis
communis  و آنغـوزه )Ferula asa feotida( ورزیـن آنغـوزه بر 
روی کیسـتهای ژیاردیـا قـرار داده انـد و مشـاهده نمـوده انـد کـه 
آویشـن موجـب نابودی حـدود 95 درصـد از کیسـتهای این انگل 
شـده اسـت) بهنیا و همـکاران،2008 (  با مطالعه اثـرات ضد تک 

  Entamoeba histolytica روی  ایرانـی  آویشـن  ای  یاختـه 
پیشـنهاد نمـوده انـد کـه عصـاره هـای گیـاه آویشـن روی تـک   

Entamoeba histolytica مؤثـر مـی باشـد.
نمـوده  مشـخص    2010 سـال  در  همکارانـش  و   Machado
انـد کـه اسـانس روغنـی دارای اثـرات ضـد ژیاردیائـی بـوده و می 
تـوان در درمـان مـوارد بیمـاری ناشـی از G. lamblia. بکار برد. 
همچنیـن Santoro و همکارانـش در سـال 2007 نشـان داده اند 
کـه اسـانس روغنـی گیـاه آویشـن دارای اثـر کشـندگی روی تـک 
یاختـه تریپانوزمـا کـروزی اسـت و مـاده مؤثـره تیمـول مهمترین 

نقـش را  در ایـن خاصیـت دارد. 
درمـان  و  کنتـرل  در  داروئـی  گیاهـان  اثـرات  بـا  رابطـه  در 
بیماریهـای زنبورعسـل بررسـیهای معـدودی انجـام گرفته اسـت 
و بیشـتر تحقیقـات روی اثـرات ضدباکتریائـی و ضـد مایتـی ایـن 
گیاهـان روی بیمارهـای باکتریایـی و مایتهـای آفـت کلنـی هـای 
زنبورعسـل بوده اسـت، بطوریکه Imdorf  و همکارانش در سـال 
1995 اثـر سـمیت تیمـول و کافـور، منتـول و اکالیپتـول را روی 
مایـت واروآ و زنبورعسـل مـورد بررسـی قـرار داده انـد و بعـد از 
انجام آزمایشـات لازم مشـاهده شـده اسـت که هیچ تفاوت معنی 
داری بیـن تلفـات زنبوران بالـغ در گروه های تحـت درمان و گروه 

هـای کنتـرل وجود نـدارد.
 لـذا نتیجـه گیـری نمـوده انـد کـه با توجـه به سـالم بـودن این 
دوعصـاره  واروآ،  مایـت  روی  آنهـا  درمانـی  اثـرات  و  هـا  عصـاره 
 Heterotheca latifolia و گیـاه T. minuta  حاصـل از آویشـن
مـی تواننـد در برنامـه مبـارزه بـا واروآ در کلنـی هـای زنبورعسـل 
مـورد اسـتفاده قـرار گیرنـد. در بررسـی دیگـری توسـط Ebert  و 
همکارانـش در سـال 2007 سـالم بـودن تعـداد زیـادی از عصـاره 
مـورد  زنبورعسـل  در  آویشـن  جملـه  از  داروئـی  گیاهـان  هـای 
مطالعـه قـرار گرفتـه و بعـد از مصـرف خوراکـی ایـن عصـاره هـا 
هیـچ گونـه تلفـات غیـر معمولـی در زنبـوران بالغ مشـاهده نشـده 
اسـت لـذا پیشـنهاد نمـوده انـد کـه ایـن فـراورده هـا را مـی تـوان 
براحتـی در کلنـی هـای زنبورعسـل مصـرف نمـود. اثـرات ضـد 
انگلـی گیاهـان داروئـی طی چند سـال اخیر توجـه محققین را به 
خـود جلب نمود اسـت، بطوریکـه Lara Maistrello و همکاران 
در سـال 2008  اثـرات برخـی از ترکیبات طبیعـی از جمله تیمول 
کـه عصـاره گیاه آویشـن می باشـد روی انـگل نوزما مـورد مطالعه 
قـرار داده و مشـاهده نمـوده انـد کـه هیچکـدام از آنهـا اثـر سـمی 
روی زنبورعسـل نداشـته و از سـوی دیگـر دارای اثر ضـد نوزمائی 
بالایـی بـوده انـد. Cecilia Costa  و همـکاران در سـال 2010 
بررسـی  سـرانا  نوزمـا  انـگل  روی  را   resveratrol و  تیمـول  اثـر 
نمـوده و مشـاهده کـرده انـد کـه میـزان اسـپور بسـیار کاهـش می 
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یابـد. بـا توجـه بـه بررسـیهای صـورت گرفتـه و نتایـج حاصلـه و 
اهمیـت بیماریهای زنبورعسـل بویژه بیماری نوزمـا و لزوم یافتن 
کننـدگان  مصـرف  و  زنبورعسـل  بـرای  سـالم  درمانـی  روشـهای 
عصـاره  انگلـی  ضـد  اثـرات  بررسـی  ایـن  در  آن،  هـای  فـراورده 
الکلـی گیـاه آویشـن روی نوزمـا در زنبـوران بالـغ مـورد مطالعـه 

قـرار گرفته اسـت. 

مواد و روشها  :

مواد و لوازم مورد استفاده :
1. انتخاب زنبوران بالغ هم سن و عاری از انگل  نوزما

بـرای تهیـه زنبـوران بالغ هم سـن ابتدا چند کلنی زنبورعسـل 
عـاری از انـگل نوزمـا و علائـم بیمـاری نوزموزیـس تهیـه گردیـد 
و در محوطـه محـل آزمایشـگاه نگهـداری شـدند. سـپس بـرای 
انکوباتـور،  در  سـن  هـم  زنبـوران  تولـد  و  هـا  شـفیره  نگهـداری 

یـك قفـس چوبـی بـا یـك سـمت تـور فلـزی و سـمت دیگـر طلـق 
از  یکـی  سـپس  شـد.  سـاخته  و  طراحـی  کشـوئی  پلاسـتیکی 
قابهای نوزادان سـر پوشـیده )شـفیره( زنبورعسـل را به داخل آن 
انتقـال داده و  بـه آزمایشـگاه منتقـل گردیـد و بلافاصلـه در داخل 
انکوباتـور 33 درجـه سـانتی گراد و رطوبت 60 الـی 70 درصد قرار 

داده شـد تـا زنبـوران جـوان در عـرض چنـد روز متولـد شـدند.
2. نگهداری و تغذیه زنبوران بالغ در انکوباتور

ابتـدا  انکوباتـور،  در  شـده  متولـد  زنبـوران  نگهـداری  بـرای 
تعـدادی قفـس چوبـی کوچـك بـه ابعـاد 8 × 10 × 10 سـانتی متـر 
کـه یـك سـمت آنهـا واجـد تـور فلـزی و سـمت دیگـر واجـد طلـق 
پلاسـتیکی کشـوئی بـود طراحـی و سـاخته شـد و در سـقف آنهـا 
سـوراخی بـرای اتصال سـرنگ پلاسـتیکی جهـت تغذیـه زنبورها 
تعبیـه گردیـد. سـپس زنبورهـای بالـغ بـه تعـداد 30 عـدد بـه هـر 
قفـس منتقـل گردیـد و در داخل انکوباتـور33 درجه سـانتی گراد 

قـرار داده شـدند )تصویـر شـماره 1(.

شکل 1( قفسهای نگهداری زنبوران بالغ در داخل انکوباتور

3. عصاره گیری از گیاه آویشن:
 گیـاه تـازه آویشـن را از یکـی از عطاریهـای معتبر تهیـه نموده 
و در آزمایشـگاه بـه شـکل زیـر از آن عصـاره گیـری بـه عمـل آمد. 
ابتـدا بـا اسـتفاده از آسـیاب برقی 200 گـرم از آن   را پـودر نموده 
و در 1 لیتـر الـکل اتانـول 98 درصـد حـل نمـوده و بـه مـدت چند 
شـبانه روز در دمـای اتـاق قـرار داده و هـر چنـد سـاعت یکبـار 
آنـرا تـکان داده تـا بـه خوبـی حل شـود سـپس مخلـوط مذکـور را 
از کاغـذ صافـی واتمـن شـماره 1 گذرانـده و عصـاره خالـص تهیـه 
گردیـد. عصـاره بدسـت آمـده را در انکوباتـور 40 درجه قـرار داده 

تـا الـکل آن تبخیـر گـردد و عصـاره خالـص خشـك بدسـت آید. 
4. تهیه غلظت های مختلف از عصاره خشك آویشن:

 بعـد از تهیـه عصـاره الکلـی خشـك در داخـل پلیتهای شیشـه 
ای، آن را با اسـتفاده از تیغه اسـکالپل اسـتریل خراشیده و جمع 
آوری گردیـد و سـپس بـا اسـتفاده از تـرازوی دیجیتالـی میـزان 

معینـی از آن را وزن نمـوده و در مقـدار کمـی اتانـول 20 درصـد 
حـل نموده و سـپس در میزان مشـخص شـربت شـکر حـل نموده 

و در اختیـار گـروه هـای مختلـف قرار داده شـد.
5. جداسـازی و تخلیـص اسـپور نوزمـا و تعییـن میـزان مـورد 

نیـاز بـرای خورانـدن بـه زنبورها:
اسـپورهای مـورد نیـاز بـرای آلـوده کردن هـر یك از گـروه های 
تحـت درمـان از نمونـه هـای زنبوربالغ آلوده بـه نوزمـا از تعدادی 
از زنبورسـتانهای آلـوده بدسـت آمد. ایـن کار به این شـکل انجام 
گرفـت کـه بـه ازاء هـر یـك عـدد زنبـور آلـوده یـك میلـی لیتـر آب 
مقطـر اسـتریل را در هـاون چینـی ریختـه و ناحیه شـکم زنبورها 
را جداسـازی نموده و در داخل آب مقطر انداخته و با اسـتفاده از 
دسـته هاون همـوژن یکنواختی را از آن تهیه نموده و با اسـتفاده 
از پارچـه کتانـی ریـز بافت آنـرا صاف نمـوده و محلول صاف شـده 
را در داخـل لولـه آزمایـش ریختـه و بـا سـانتریفوژ 1500 دور در 

مرادی: بررسی تأثیر عصاره الکلی آویشن روی انگل نوزما در زنبورعسل
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دقیقـه بـه مـدت 5 دقیقـه سـانتریفوژ نمـوده تـا اسـپورهای نوزما 
تـه نشـین شـده و براحتـی جداسـازی و تخلیـص گردنـد. بعـد از 
تـه  بـا رسـوب  از محلـول روئـی همـراه  سـانتریفوژ مقـدار کمـی 
نشـین شـده را نگهداشـته و محلول روئی دور ریخته شـد. سپس 
بـا اسـتفاده از لام نئوبـار میـزان اسـپور موجـود در هـر میلـی لیتر 
محلـول حـاوی نوزمـا شـمارش گردید. محلـول حاوی نوزمـا را با 
اسـتفاده از شـربت شـکر 1+1 )1 قسـمت شکر و 1 قسـمت آب( به 
انـدازه ای رقیـق نمـوده تـا بـه همـراه  شـربت شـکر بـه هـر زنبـور 

20000 عـدد اسـپور نوزما برسـد.
6. گروه بندی زنبورهای تحت درمان 

 بـا توجـه بـه دوز درمانـی داروی فوماژیلین کـه 1 میلی گرم در 
میلـی لیتـر اسـت، غلظتهـای 0/5، 0/75، 1، 1/5 و 2 میلـی گـرم  
از عصـاره الکلی آویشـن تهیه گردید و به همراه شـربت شـکر 1+2 
بصـورت روزانـه در اختیـار گروه هـای مختلـف زنبورها قـرار داده 
شـد. داروی فوماژیلیـن هماننـد عصـاره هـای آویشـن در داخـل 
شـربت شـکر بـه گروه مـورد نظـر داده شـد. گـروه ها به شـکل زیر 

و بـرای هـر گـروه 3 تکـرار در نظر گرفته شـد.
گروه mg/ml 5 :1/0 عصاره آویشن

گروه mg/ml 75/0 :2 عصاره آویشن
گروه mg/ml 1 :3 میلی گرم عصاره آویشن 

گروه mg/ml 5/1 :4 میلی گرم عصاره آویشن
گروه mg/ml 2 :5 میلی گرم عصاره آویشن

گروه mg/ml  1:6 میلی گرم داروی فوماژیلین 
گروه 7 )کنترل مثبت(: واجد نوزما فاقد آویشن و فوماژیلین

گروه 8 )کنترل منفی(: فاقد نوزما و آویشن و فوماژیلین 
7. آلوده کردن هر یك از گروه ها با اسپور نوزما

هـر کـدام از گـروه هـا از 30 عـدد زنبوربالـغ تشـکیل شـده کـه 
 33 انکوباتـور  داخـل  در  قفسـها  داخـل  در  گرفتـن  قـرار  از  بعـد 
درجـه و رطوبـت 60 الـی 70 درصـد قـرار داده شـدند و بـه مـدت 
چند سـاعت بدون غذا نگهداری شـدند تا گرسـنه شـده و شـربت 
شـکر حـاوی اسـپور نوزما را بسـرعت خـورده و میزان اسـپور لازم 
را دریافـت دارنـد، لـذا بـا توجـه بـه بررسـیهای قبلـی که هـر عدد 
زنبـور در 24 سـاعت 20 میکرولیتـر شـربت شـکر را خواهد خورد 
بـه هـر گـروه 600 میکرولیتـر شـربت شـکر 2 + 1)2 قسـمت شـکر 
و 1 قسـمت آب( حـاوی 600 هـزار عـدد اسـپور نوزمـا در داخـل 
سـرنگهای پلاسـتیکی داده شـد تـا بـه هـر زنبـور حـدود 20000 

عدد اسـپور برسـد. 
8. بررسی وضعیت گروه های مختلف 

 بعـد از آمـاده نمـودن تمـام گـروه ها، آنهـا را در انکوباتـور قرار 
داده و روزانـه مـورد بازدیـد قـرار گرفتـه و میـزان تلفـات هـر یـك 

از آنهـا بررسـی شـده و بصـورت هفتگـی ثبـت مـی گردیـد. بعد از 
شـمارش تعـداد تلفـات هـر گـروه، تـك تـك زنبورهـای تلف شـده 
از نظـر میـزان آلودگـی بـا اسـپور نوزمـا مـورد بررسـی قـرار مـی 
گرفتنـد. بدیـن صـورت کـه بـا اسـتفاده از پنـس کوچـك ناحیـه 
شـکم زنبـوران تلـف شـده را جداسـازی نمـوده و در داخـل هاون 
چینـی قـرار داده و بـه ازاء هر زنبـور 1 میلی لیتـر آب مقطر اضافه 
مـی گردیـد و بـا اسـتفاده از دسـته هـاون هموژنـی از آنهـا تهیـه 
نمـوده و بعـد از جداسـازی قطعات بزرگتر و صـاف نمودن محلول 
حاصلـه، با اسـتفاده از سـمپلر اسـتریل میـزان معینـی از محلول 
را برداشـته و روی لام نئوبـار قـرار داده و بـا اسـتقاده از عدسـی 
نـوری تعـداد اسـپورهای نوزمـای موجـود در  40 میکروسـکوپ 
هـر لام را شـمارش نمـوده و در نهایـت تعـداد اسـپورهای موجود 
در هـر زنبـور بالـغ بدسـت مـی آمـد. در نهایـت میانگیـن تعـداد 
اسـپورهای موجـود در زنبـوران تلـف شـده در هـر هفتـه ثبت می 

گردید.
تجزیـه و تحلیـل آمـاری: بعـد از پایـان بررسـی و جمـع بندی 
نتایـج بـا اسـتفاده از برنامـه spss نتایـج مـورد تجزیـه و تحلیـل 

قـرار گرفته اسـت. 

بررسی آمار بدست آمده:

هر  از  تلف شده  زنبورهای  از  یك  گوارشی هر  لوله  بررسی  در 
گروه میزان متفاوتی از اسپور نوزما مشاهده می گردید و در برخی 
از آنها هیچ اسپوری مشاهده نمی شد که در جداول شماره 1 ارائه 
شده است. از سوی دیگر با توجه به اینکه در بیماری نوزموزیس 
تلفات  لذا  است  بیماری  عوارض  از  یکی  بالغ  زنبورهای  تلفات 
 1 شماره  جدول  در  و  شده  مقایسه  هم  با  مختلف  های  گروه  در 
ارائه شده است. بطوریکه ملاحظه می شود در همه گروه ها در 
هفته اول تلفاتی مشاهده نشده است به غیر از اینکه در گروه 2 
تکرار )10 درصد  زنبور در سه  تعداد 9 عدد  اول  اواخر هفته  در 
کل( تلف گردیدند که با توجه به عدم مشاهده تعداد زیاد اسپور 
نوزما در آنها، علت مرگ، نمی تواند انگل نوزما باشد. اما تلفات 
به  با آویشن و گروه کنترل مثبت نسبت  گروه های تحت درمان 
گروه فوماژیلین بسیار چشمگیر است. بطوریکه میزان تلفات در 
این گروه ها در سه هفته اول آزمایش بطور متوسط بیش از 30 
درصد بوده است ولی در گروه فوماژیلین  در عرض 3 هفته اول 
با سایر  که در مقایسه  اند  تلف شده  زنبورها  از  حدود 16 درصد 
 )P<0.05(  گروه ها میزان بسیار کمتری بوده و تفاوت معنی دار
است. طول عمر گروه های مختلف تا پایان دوره هم مورد توجه 
ها  گروه  سایر  زنبورهای   ،5 ازگروه  غیر  به  بطوریکه  گرفتند  قرار 

جلد9، شماره 17، سال 1397، ) 32-24 (
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در عرض 5 هفته تلف شدند ولی تعدادی از زنبورهای گروه 5 تا 
اسپورهای  میزان  نظر  از  و  ماندند  زنده  هم  ششم  هفته  اواسط 

)P<0.05( تفاوت معنی داری   گروه ها  با سایر  نوزمای موجود 
داشتند. 

جدول1( میانگین تعداد تلفات زنبورهای بالغ در گروه های مختلف تحت آزمایش در طی دوره آزمایش. داده های ارائه شده 
میانگین ± انحراف معیار سه تکرار می باشد

مشخصات گروه ها

عصاره آویشن 0/5 میلی گرم در میلی لیتر میانگین

عصاره آویشن0/75 میلی گرم در میلی لیتر

عصاره آویشن1 میلی گرم در میلی لیتر

عصاره آویشن1/5 میلی گرم در میلی لیتر

عصاره آویشن2 میلی گرم در میلی لیتر

فوماژیلین)1 میلی گرم در میلی لیتر(

کنترل مثبت)حاوی نوزما بدون دارو(

کنترل منفی )بدون نوزما(

گروه

1

2

3

4

5

6

7

8

هفته سوم

24±/816

16/66±1/246

21±2/160

8/66±1/862

28/33±2/058

20±/816

20±/816

29±/816

هفته چهارم

28±1/41

38/66±/471

29/66±/471

22/66±1/699

19±/816

25/33±1/247

25/33±1/247

22±/816

هفته پنجم

19±/816

14±/816

30±/816

35±3/741

17/33±/471

46/66±2/515

39±1/632

35±2/160

هفته ششم

0

0

0

-

12±/816

-

-

هفته اول

0

8±/816

0

0

0

0

0

0

هفته دوم

19/33±/727

22/33±1/69

9±/816

20/33±/767

14/66±/471

0

5±/816

3/66±1/699

میانگین تعداد تلفات زنبورها در گروه های مختلف

تعـداد اسـپورهای نوزمـا در گروه هـای مختلف تفـاوت زیادی 
بـا هـم داشـتند. اما بیشـترین تفـاوت در بیـن گروه کنتـرل مثبت 
و کنتـرل منفـی و داروی فوماژیلیـن و گـروه 5 مشـاهده گردیـد، 
بطوریکـه در جـداول شـماره 2 و 3 نشـان داده شـده اسـت، در 
گـروه کنتـرل مثبـت میانگیـن تعـداد اسـپورهای شـمارش شـده 
از لولـه گوارشـی زنبـوران تلـف شـده 29/034 میلیون اسـپور، در 
گـروه فوماژیلیـن 085/ میلیـون اسـپور و در گـروه کنتـرل منفـی 

اسـپور نوزمـا مشـاهده نگردید و در گـروه 5، 2/69 میلیون اسـپور 
مشـاهده شـد کـه در مقایسـه بـا گـروه کنتـرل مثبـت بسـیار کمتر 
اسـت. البتـه سـایر گـروه ها هم در مقایسـه بـا گروه کنتـرل مثبت 
تفـاوت چشـمگیری داشـتند و میـزان اسـپور آنهـا  در مقایسـه 
بـا ایـن گـروه بسـیار پائینتـر بـود )P<0.05( ولـی از نظـر آمـاری 
تفـاوت بیـن میـزان اسـپور در تمـام گـروه هـای تحـت درمـان بـا 

)P<0.05(.آویشـن معنـی دار نبـود

جدول2( میانگین تعداد )میلیون( اسپور موجود در لوله گوارشی گروه های مختلف زنبور عسل در هفته های مختلف 
آزمایش. داده های ارائه شده میانگین ± انحراف معیار سه تکرار می باشد.

گروه

1

2

3

4

5

6

7

8

هفته سوم

3/162±/228a

6/66±1/246b

3/2±/141a

3/7±/161c

2/69±/220d

 /023±/002e

33/33±2/35f

0

هفته چهارم

11±/816a

3±/816b

3/68±/142b

5/066±/382c

3±/816b

/019±/001d

40/18±2/78e

0

هفته پنجم

20±/816a

7±/816b

8±/816b

6±/816c

6±/816c

/383±/023d

48/33±2/35e

0

هفته اول

0

/024±/0007

0

0

0

0

0

0

هفته دوم

3/33±/234*a

1/38±/254b

3/66±/234a

3±/816a

1/8±/256b

0

23/33±2/35c

0

میانگین تعداد تلفات زنبورها در گروه های مختلف

.)p<0.05(حروف کوچك متفاوت هر ستون بیانگر تفاوت معنی دار بین گروه ها می باشد*

a

مرادی: بررسی تأثیر عصاره الکلی آویشن روی انگل نوزما در زنبورعسل
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جدول3( میانگین تعداد اسپور موجود در لوله گوارشی گروه های 
مختلف زنبور عسل در طول دوره آزمایش )پنج هفته(. داده های 

ارائه شده میانگین± انحراف معیار سه تکرار می باشد.

گروه ها 

1

2

3

4

5

6

7

8

میانگین تعداد اسپور) میلیون در میلی لیتر(

7/49±7/22 a*

3/61±2/43 a

3/708±2/54 a

3/55±1/31 a

2/69±1/95 a

/085±/148 b

29/034±1/96 c

0

بحث  و نتیجه گیری:

انـگل  بـر  در ایـن بررسـی تأثیـر عصـاره الکلـی گیـاه آویشـن 
نوزمـا عامـل بیماری نوزموزیس زنبورعسـل در مقایسـه با داروی 
فوماژیلیـن مـورد ارزیابـی قـرار گرفتـه اسـت. عصـاره الکلـی گیاه 
آویشـن در تمـام رقتهـای در نظـر گرفته شـده در مقایسـه با گروه 
کنتـرل مثبـت اثـر چشـمگیری روی انـگل نوزمـا داشـته اسـت و 
شـمارش صـورت گرفتـه در روزهـای پایانـی بررسـی نشـان مـی 
دهـد کـه میـزان اسـپور در مقایسـه بـا گـروه شـاهد کاهش بسـیار 
زیـادی دارد. از سـوی دیگـر حتـی حـدود 13 درصـد از زنبـوران 
اواسـط هفتـه  تـا  دریافـت کننـده 2 میلـی گـرم عصـاره آویشـن 
ششـم هـم زنـده مانـده و تعـداد اسـپور موجـود در لولـه گوارشـی 
آنهـا کمتـر از 100 هـزار اسـپور بوده اسـت در حالی زنبـوران گروه 
کنتـرل مثبـت در اوایـل هفتـه پنجـم از بیـن رفته و لوله گوارشـی 
آنهـا مملـو از اسـپورهای نوزمـا بـود بطوریکـه در تعـدادی از آنهـا 

بیـش از 50 میلیـون اسـپور شـمارش گردیـد. 
آویشـن  گیـاه  الکلـی  عصـاره  از  تنهـا  بررسـی  ایـن  در  گرچـه 
اسـتفاده شـده اسـت ولی نتایج حاصل از آن مشـابه نتایج حاصل 
از بررسـی صـورت گرفتـه توسـط Cecilia Costa  و همکارانـش 
اسـت کـه تعـداد اسـپورهای شـمارش در دو گروه تیمول و شـاهد 
مثبـت تفـاوت بسـیار معنی داری با هم داشـته اند. تفـاوت نتایج 
ایـن دو بررسـی احتمـالًا ناشـی از میـزان حساسـیت سـویه هـای 

انگل اسـتفاده شـده در دو بررسـی باشـد. 
کنتـرل  گـروه  زنبورهـای  تلفـات  میـزان  حاضـر  بررسـی  در 
منفـی و گـروه هـای آویشـن تفـاوت زیـادی بـا هـم ندارنـد و بـه 
نظـر نمـی رسـد که عصـاره آویشـن باعـث مـرگ زنبورهـای تحت 
درمـان شـده باشـد بطوریکه تعـدادی از زنبـوران دریافـت کننده 
2 میلـی گـرم در میلـی لیتـر آویشـن حتـی تا اواسـط هفته ششـم 
هـم زنـده ماندنـد در حالیکـه زنبـوران کنتـرل منفـی و دریافـت 
کننـده فوماژیلیـن در پایـان هفتـه پنجـم تلـف شـدند. ایـن امـر 
افزایـش  باعـث  آویشـن  عصـاره  احتمـالًا  کـه  دهـد  مـی  نشـان 
طـول عمـر زنبـوران گـردد. ایـن موضـوع نیـاز بـه بررسـی بیشـتر 
 Imdorf دارد. در رابطـه بـا سـالم بـودن تیمـول در یـک بررسـی
و همکارانـش)1995( دریافتـه انـد کـه تفـاوت معنـی داری بیـن 
تلفـات زنبـوران بالـغ در گـروه هـای تحـت درمـان و گـروه هـای 
Ebert  و همکارانـش )2007( هـم سـالم  کنتـرل وجـود نـدارد. 
بـودن تعـداد زیـادی از عصـاره هـای گیاهـان داروئـی از جملـه 

آویشـن در زنبورعسـل را نشـان داده انـد. 
در بررسـیهائی که توسـط سـایر محققیـن صورت گرفته اسـت 
عصـاره هـای گیاه آویشـن روی عوامل بیماریزای انسـان از جمله 
انـگل هـا، باکتریهـای مختلـف و قارچهـا و ویروسـها مؤثـر بـوده 
اسـت و عصاره گیاه آویشـن در بسـیاری از داروهای انسـانی بکار 
مـی رود. در زمینـه بیماریهای زنبورعسـل از عصاره گیاه آویشـن 
در کنتـرل آفات آن از جمله مایت واروآ اسـتفاده وسـیعی صورت 
گرفتـه و در حـال حاضـر داروهـای مختلفـی از جمله هایـو کلین، 
تیمـول، واروسـید حـاوی ترکیبـات حاصل از آویشـن می باشـند 
و نقـش زیـادی در کنتـرل واروآ دارنـد. ولـی در زمینـه بیمـاری 
 Cecilia .نوزموزیـس بررسـی هـای معدودی انجـام گرفته اسـت
 ppm و همـکاران در سـال 2010  تیمـول را بـه میـزان  Costa
100 در خمیـر شـیرین و شـربت شـکر در اختیـار زنبـوران بالـغ 
قـرار داده و 25 روز بعـد از شـروع آزمایـش میـزان اسـپور موجـود 
مشـاهده  و  نمـوده  شـمارش  را  درمـان  تحـت  زنبـوران  روده  در 
کـرده انـد کـه میـزان اسـپور بسـیار کاهـش یافتـه و بـه حـدود 60 
میلیـون عـدد اسـپور در هـر زنبـور رسـیده اسـت در حالـی کـه در 
گـروه کنتـرل ایـن میـزان بـه 138 میلیـون در زنبـور رسـیده بـود. 
از سـوی دیگـر گـروه تحـت درمـان تیمول نسـبت به گـروه کنترل 
حـدود 5 روز بیشـتر عمر نمودنـد )25 روز در مقایسـه با 20 روز(.
بهنیـا و همـکاران در سـال2008 بـا مطالعـه اثـرات ضـد تـک 
  Entamoeba histolytica روی  ایرانـی  آویشـن  ای  یاختـه 
دریافتـه انـد کـه  MICعصـاره هـای  هیدروالکلیـک و هگزانیـک 
و روغـن اسانسـی گیـاه آویشـن بر روی ایـن تک یاخته بعـد از 24 
سـاعت بـه ترتیـب 4,4 و 0/7 میلـی گـرم درمیلـی لیتر می باشـد. 

مـی  هـا  گـروه  بیـن  دار  معنـی  تفـاوت  بیانگـر  متفـاوت  کوچـك  *حـروف 

.)p<0.05(باشـد
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Machado و همـکاران اسـانس روغنـی آویشـن  در بررسـی 
بـا غلظـت هـای 257-71 میکروگـرم در میلـی لیتـر دارای اثـرات 
و   Santoro بررسـی  در  همچنیـن  اسـت.  بـوده  ژیاردیائـی  ضـد 
در  آویشـن  گیـاه  روغنـی  اسـانس   2007 سـال  در  همکارانـش 
اثـر کشـندگی  لیتـر دارای  میلـی  غلظـت 53 و62 میکروگـرم در 
روی تـک یاختـه تریپانوزمـا کروزی اسـت و ذکر کرده انـد که ماده 

مؤثـره تیمـول مهمتریـن نقـش را  در ایـن خاصیـت دارد. 
در این بررسـی عصاره آویشن در مقایسـه با داروی فوماژیلین 
از میـزان تأثیـر کمتری برخوردار بوده اسـت ولی بـا توجه به عدم 
تأثیـر منفـی روی زنبورعسـل و امـکان عـدم باقـی مانـده مضر آن 
در فـراورده هـای زنبور عسـل می تواند طی بررسـیهای بیشـتر به 

عنـوان جایگزین برای داروهای شـیمیائی اسـتفاده گردد. 
بـا توجـه بـه نتایـج بررسـیهای دیگـران و ایـن بررسـی بـه نظر 
مـی رسـد کـه عصـاره گیـاه آویشـن مـی توانـد بـه عنـوان یکـی از 

روشـهای مبـارزه بـا بیمـاری نوزموزیس در زنبورعسـل بـکار رود 
و در صـورت اثبـات سـالم بـودن آن بـرای رده های مختلف سـنی 
زنبورعسـل و عـدم تأثیـر منفـی روی مصـرف کننـدگان فـراورده 
هـای آن، در داروهـای ضـد نوزمـا بـکار رود. البتـه برای رسـیدن 

بـه ایـن هـدف بررسـیهای زیـر بایـد انجـام پذیرد:
1. سـمیت غلظتهـای مختلـف عصـاره آویشـن در رده هـای 

سـنی زنبورعسـل مـورد بررسـی بیشـتری قـرار گیـرد.
بـا عصـاره  آویشـن  روغنـی  اسـانس  نوزمائـی  اثـرات ضـد   .2
الکلـی و آبـی آن مقایسـه گـردد و میـزان سـالم بـودن هر کـدام از 

آنهـا بـرای زنبورعسـل سـنجیده شـود.
3. مشـابه ایـن بررسـی در کلنـی هـای زنبورعسـل در شـرایط 

آب و هوائـی مختلـف انجـام پذیـرد.
4. بررسـی بیشـتری روی اثـرات عصـاره آویشـن روی سـایر 

عوامـل بیماریـزای زنبورعسـل صـورت پذیـرد.
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Abstract
The aim of this study was to evaluate the effect of Thymus volgaris ethanolic extract on the development 

of Nosema parasite in honeybee. Emerging bees from a Nosema-free colony inoculated with 20000 spores 
of Nosema/bee with sucrose syrup. The experimental groups fed syrup prepared with Thymus volgaris 
ethanolic extract in different concentrations )0.50, 0.75, 1, 1.50 and 2 mg/ml(. All groups placed in cages, 
and kept in an incubator at 33ºC and 60-70% RH. Infection levels were monitored over 6 weeks by removal 
death bees and dissection of them. After 6 weeks bees fed with different concentration of Thymus extracts 
had significantly lower levels of infection )2-7 million spores/bee( compared to control bees )20- 70 million 
spores/bee(. Result of this study showd that Thymus volgaris ethanolic extract appears to be promising in the 
treatment or control of Nosema infection in honeybee colonies.
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