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دوفصلنامه علمی ترویجی علوم و فنون زنبورعسل

شـب پره  امـا  شـود  حاصـل  نیـز  کونیـلا3   آناگاسـتا  و  مدیترانـه2  
موم خـوار بـزرگ، خطرناک تریـن آفـت شـان های مومـی و مشـکل 
جدی زنبورسـتان های مناطق گرمسـیری و نیمه گرمسـیری جهان 
می باشـد. در ایـران نیـز در اکثر مناطـق بخصوص زنبورسـتان های 
سـاله  هـر  و  دارد  وجـود  گرمسـیری  نیمـه  و  گرمسـیری  مناطـق 
خسـارت زیـادی را به زنبورداران وارد می کند. با توجه به مشـکلات 
اقتصـادی که خسـارت های ناشـی از این آفت ایجـاد می کند، اطلاع 
از بیولـوژی و چگونگـی شـیوه های مدیریت و کنتـرل آن، از اهمیت 
ویـژه ای برخـودار اسـت. بـه هـر حـال، دانـش مـا در مورد ایـن آفت 
محـدود اسـت و ایـن بررسـی، مـروری بـر دانـش موجـود در زمینـه 
راهکارهـای  و  اقتصـادی  خسـارت  پراکنـش،  زیست شناسـی، 

مدیریتـی کنتـرل ایـن آفـت را ارائـه می دهـد.
موم خـوار،  شـب پره  آفـات،  زنبورعسـل،  کلیـدی:  کلمـات 

مدیریـت بیولـوژی، 

رده بندی شب پره  موم خوار بزرگ:

 Galleria شـب پره موم خـوار یـا بیـد موم خـوار بـا نـام علمـی
mellonella Linnaeus, 1758  کـه بـه شـب پره موم خـوار بـزرگ 
معـروف اسـت از لحـاظ رده بندی متعلق به سلسـله ی جانـوران4 ، 
شـاخه ی بندپایـان5 ، رده ی حشـرات6 ، راسـته ی بالپولکـداران7 ، 

2- Mediterranean flour moth

3- Anagasta kuehniella

4- Animalia

5- Arthropoda 

6- Insecta

7- Lepideoptera

خانـواده پیرالیـده8 ، زیـر خانـواده گالرینه9 ، جنس گالریـا10  و گونه 
.)Paddock, 1918; Harding et al., 2013( ملونـلا11 می باشـد

مورفولوژی و بیولوژی مراحل زیستی شب پره 
موم خوار بزرگ:

یـا  پروانه هـا  راسـته  از  حشـره ای  بـزرگ،  موم خـوار  شـب پره 
بالپولکـداران و دارای دگردیسـی کامـل اسـت کـه مراحـل زیسـتی 
آن شـامل: تخم، لارو، شـفیره و حشـره کامل می باشد. طول دوره 
دگردیسـی ایـن آفت بسـته بـه دمـای محیـط و شـرایط تغذیه ای، 
از 6 هفتـه تـا 6 مـاه طـول می کشـد بـه طوری کـه در طـول دوره 
زمسـتان می توانـد به صـورت یکی از مراحل زیسـتی تخـم، لارو یا 

.)Basedow et al., 2012( شـفیره زمسـتانگذارانی کنـد

   مورفولوژی و بیولوژی تخم 
تخم هـای ایـن آفـت از لحـاظ انـدازه خیلـی متغیـر و دارای 
تخم هـا  می باشـند.  میلی متـر  عـرض0/394  و   0/48 طـول 
وجـود  متقاطعـی  مـوج دار  خطـوط  آنهـا  روی  و  شـکل  کـروی 
تخم هـا  رنـگ  می دهـد.  ریـزی  بافـت  ظاهـر  آنهـا  بـه  کـه  دارد 
تاکنـون دانـش  تـا کـرم روشـن و سـفید متفـاوت و  از صورتـی 
کمـی در مـورد مکانیسـم چگونگـی ایجـاد چنیـن تغییـر رنگـی 
وجـود دارد )Ellis et al., 2015; Paddock, 1918(. بـه طـور 
شـکاف ها  در  را  تخم هایشـان  آفـت،  ایـن  ماده هـای  طبیعـی 

8- Pyralidae

9- Galleriinae

10- Galleria

11-mellonella

جلد11، شماره 21، سال 1399، ) 1۶-2(

)Ellis et al., 2015( شکل 1: تخم های شب پره موم خوار بزرگ
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از  را  ایـن رفتـار، تخم هـا  بـا  و  بدنـه کنـدو گذاشـته  و شـیارهای 
دسـترس زنبورها و سـایر حشـرات شـکارچی دور نگـه می دارند. 
تخم هـای ایـن آفـت ریـز هسـتند و بـا اینکـه در دسـته های 50 تا 
150 تایـی بـه هـم چسـبیده اند ) شـکل 1( ولـی مشـاهده آنهـا بـا 
چشـم غیـر مسـلح مشـکل اسـت. تکامـل تخم هـا در دمـای 33 
درجـه سـانتی گراد بـه سـرعت انجـام و بعد از سـپری شـدن 3 الی 
5 روز از زمـان تخمگـذاری، تفریـخ می شـوند. مطالعـات نشـان 
داده اسـت کـه تفریـخ تخم هـا در دمـای 18 درجـه سـانتی گراد 

.)Paddock, 1981( بـه طـول می انجامـد حـدود 30 روز 

   مورفولوژی و بیولوژی لارو
میلی متـر   1-3 تقریبـًا  تفریـخ،  هنـگام  آفـت  ایـن  لاروهـای 
 Paddock, 1981;( طـول و 0/15 -0/12 میلی متـر عـرض دارنـد
Smith, 1965(. در مراحـل آخـر لاروی و قبـل از شـفیره شـدن، 
میلی متـر   5-7 دارای  و  طـول  میلی متـر   25-30 حـدود  لاروهـا 
 )Eruciform( عـرض هسـتند. لاروهـای ایـن آفـت، اروسـی فـرم
هسـتند دارای سـه جفـت پـای سـینه ای و تعـدادی پـای دروغین 
روی بندهـای 3 تـا 6 شـکم هسـتند. سـر لاروهـا از سـه تـا اپیـکال 
توسـعه یافتـه، تشـکیل و دارای شـاخک های ریـزی هسـتند کـه 
بـا چشـم غیـر مسـلح دیـده نمی-شـوند )شـکل 2(. لاروهـا دارای 
بدنـی سـخت و بـه رنگ کـرم متمایل به سـفید هسـتند که با رشـد 
و بـزرگ شـدن، بـدن آنهـا نرم و بـه رنگ تیـره گرایش پیـدا می کند 
)Smith, 1965(. لاروهـا بعـد از تفریـخ تخـم، بـرای تغذیـه اولیـه 

خـود از عسـل، شـهد و گـرده اسـتفاده می کنند یا سـریع بـه دنبال 
شـان های مومی گشـته و لبه بیرونی دیواره های شـان را سـوراخ و 
خـود را بـه وسـط شـان رسـانده و در آنجا شـروع به تغذیـه و ایجاد 
تونل های ابریشـمی می کنند. سـرعت رشـد لارو رابطه مستقیمی 
بـا دمـا و میزان غذا دارد. لاروها با سـرعت غیر عادی تغذیه و رشـد 
می کننـد. در صـورت مناسـب بـودن مـواد غذایـی و دمـای محیط 
محـل تغذیـه، وزن آنهـا در 10 روز اول پـس از خـروج از تخـم، 
هـر روز دو برابـر می شـود. لاروهـای در حـال رشـد، عمـلًا از همـه 
فرآورده هـای داخـل کنـدو تغذیـه می کننـد حتـی در صـورت نبود 
مـواد غذایـی بـه لاروهـای خـود زنبور نیـز حملـه می کنـد. لاروها، 
بیشـتر شـان های کهنـه و حاوی پیله شـفیرگی زنبـور و مدفوع آنها 
را نسـبت به شـانه های سـیاه همراه عسـل یا حتی شـان های سیاه 
حـاوی گـرده، ترجیـح می دهـد )Williams, 1997(. با اینکه موم 
غـذای اصلـی و طبیعی لاروهـای این آفت را تشـکیل می دهد ولی 
رشـد آنهـا بـا تغذیه از مـوم خالـص، ورقه های مـوم )پایـه مومی( و 
مـوم تـازه معمـولًا کامل نمی شـود. طـول لاروهـا در زمـان حداکثر 
رشـد خـود، بـه30 میلی متـر می رسـدکه در داخـل تونل هایـی بـه 
طـول 15 سـانتی-متر زندگـی می کننـد. بـا توجـه به دمـای محیط 
و فراهـم بـودن غـذا، لاروها در هجدهمیـن یا نوزدهمیـن روز پس 
از خـروج از تخـم، شـروع بـه تنیـدن پیلـه بسـیار محکمـی روی 
بسـترهای چوبـی از جملـه قاب هـای چوبـی، دیواره کنـدو و جعبه 
نگهـداری شـان می کننـد و در آنجـا تبدیـل بـه شـفیره می شـوند 

.)Nielsen & Brister, 1979(

رحیمی و پری چهره: بیولوژی و مدیریت شب پره موم خوار بزرگ )Galleria mellonella Fabricius  , 1798(، آفت شان های مومی زنبورعسل

)Asadi et al., 2019( شکل 2: خصوصیات ظاهری لارو شب پره موم خوار بزرگ
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دوفصلنامه علمی ترویجی علوم و فنون زنبورعسل

از نظـر شـکل ظاهـری، لارو شـب پره موم خـوار بزرگ شـباهت 
زیـادی بـه لارو سوسـک کوچـک کنـدو دارنـد و گاهـی می تـوان 
ایـن  از  کـرد  کنـدو مشـاهده  یـک  در  را  آنهـا  هـر دوی  همزمـان 
لحـاظ، ممکـن اسـت بـا لاروهـای سوسـک کوچـک کندو اشـتباه 

گرفتـه شـوند )شـکل 3(. امـا می تـوان از روی تفاوت هـای جدول 
Zawislak, 2014; Ca�( آنهـا را کامـلًا از هـم تفکیـک کـرد  )1(

.)ron et al., 2016

جلد11، شماره 21، سال 1399، ) 1۶-2(

)Zawislak, 2014; Caron et al., 2016 :شکل 2: الف - لارو سوسک کوچک کندو و ب - لارو شب پره موم خوار بزرگ )منبع

   مورفولوژی و بیولوژی شفیره
میلی متـر   12-20 متوسـط  طـور  بـه  آفـت  ایـن  شـفیره های 
 Ellis et al., 2015;( دارنـد  عـرض  میلی متـر   5-7 و  طـول 
غیـر  نـوع  از  شـفیره ها   .)Paddock, 1918; Smith, 1965
زرد  ابتدایـی شـفیرگی  آنهـا در مراحـل  رنـگ  و   )Object( آزاد 
روشـن و بـه تدریـج بـا افزایـش سـن و تغذیـه بـه رنـگ قهـوه ای 
تیـره در می آیـد )شـکل 4(. شـفیره های مـاده بـه طـور معمـول 
بزرگتـر از شـفیره های نر هسـتند. در مرحله شـفیرگی، چشـم ها 
یافتـه  و دارای یـک جفـت چشـم و شـاخک  بـه خوبـی توسـعه 
مشـخص هسـتند )شـکل 4(. بعـد از اینکـه لاروهـا بـه حداکثـر 

رشـد خود رسـیدند بیشـتر به طـرف قسـمت های حاشـیه چوبی 
قـاب و کنـدو حرکـت نمـوده و در کـف کنـدو یـا روی قـاب بـه دور 
خـود یـک پیلـه ابریشـمی می بافنـد کـه آنـرا محکـم بـه قـاب یـا 
بدنـه کنـدو می چسـبانند. پیلـه در حفـره ای قایـق مانند کـه لارو 
روی چـوب ایجـاد کـرده، قـرار دارد. ایـن ضایعـات در کندوهـا 
مدتهـا بعـد از خـروج شـب پره باقـی می مانـد. در داخـل پیلـه، 
لارو تبدیـل بـه شـفیره گردیـده و شـفیره در عـرض یـک هفتـه و 
گاهـی حداکثـر در عـرض 2 مـاه بسـته بـه درجـه حـرارت محیط 
بـه حشـره بالـغ تبدیل و شـب پره های نسـل بعد خارج می شـوند 

.)Ellis et al., 2015; Williams, 1997(

)Caron et al., 2016( جدول 1: : خصوصیات ظاهری لارو شب پره موم خوار بزرگ و لارو سوسک کوچک کندو

لارو سوسک کوچک کندو

دارای سه جفت پای کاملًا توسعه یافته در زیر قفسه سینه

فاقد پا یا زوائد تغییر شکل یافته در زیر شکم

دارای تعداد زیادی موی سخت خار مانند در سطح پشتی بدن

تولید کردن لج و لعاب در محل تغذیه

لارو شب پره موم خوار بزرگ

دارای سه جفت پای رشد یافته در زیر قفسه سینه

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

فاقد موهای خار مانند در سطح پشتی بدن

تولید کردن توری محافظ ابریشمی در محل تغذیه
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    مورفولوژی و بیولوژی حشره کامل
 15-20 طـول  دارای  شـب پره،  ایـن  مـاده  کامـل  حشـرات 
و  میلی متـر  حـدود31  بـاز  بال هـای  بـا  آن  عـرض  میلی متـر، 
حـدود 169 میلی گـرم وزن دارنـد )شـکل 5(. حشـرات کامـل، 
خاکسـتری  بـه  مایـل  کمـی  یـا  رنـگ  کـم  قهـوه ای  رنـگ  دارای 
 Williams, 1997; Ellis et al., 2015; Paddock,( هسـتند
1918(. ترکیبـات غـذا در مرحلـه لاروی و در طـول دوره مراحل 
شـب پره  کامـل  حشـره  رنـگ  و  انـدازه  در  زیـادی  تاثیـر  رشـد، 
و  مـاده  حشـره  از  کوچکتـر  اندکـی  نـر  حشـره  دارد.  موم خـوار 
بـا داشـتن دالبـر در لبـه بال هـا از حشـره مـاده قابـل تشـخیص 
 .)Shimanuki, 1981; Leyrer & Monroe, 1973( اسـت
دارنـد  نخـی شـکل  دو شـاخک  هـر  مـاده  و  نـر  کامـل  حشـرات 
)شـکل 5(. حشـرات کامـل ایـن آفـت در حالـت عـادی چنـدان 
بـه  شـوند  لمـس  دسـت  بـا  کـه  صورتـی  در  و  ندارنـد  فعالیتـی 
سـرعت از محـل دور شـده و سـعی می کننـد در پناهگاهـی خـود 

را مخفـی یـا از محـل پـرواز کننـد. شـب پره های ماده یـک هفته 
بعـد از خـروج از پیلـه شـفیرگی بـا شـب-پره های نـر در خـارج از 
 Leyrer &( کنـدو یـا زیـر سـایه درختـان جفتگیـری می کننـد
Monroe, 1973; Warren & Huddleston,1962; Span�
gler, 1988(.  بعـد از جفتگیـری، در هـوای نیمـه تاریـک وارد 
کندوهای زنبورعسـل شـده و در داخل شـکاف یا شیارهای کندو 
اقـدام بـه تخمگـذاری در دسـته های 150-50 تایـی می کننـد. 
اگـر کنـدو از لحـاظ جمعیـت قـوی باشـد زنبورهـا قـادر بـه دفـع 
سـعی  شـب پره ها  صـورت،  ایـن  در  و  بـوده  موم خـوار  شـب پره 
می کننـد تخم هـای خـود را در دیـواره بیرونـی کنـدو بگذارنـد. 
می تواننـد  مـاده  شـب پره های  کـه  اسـت  شـده  گـزارش  گاهـی 
حـدود 500 تخـم در شـکاف یا شـیارهای داخـل یا بیـرون کندو 
Shimanuki, 1980; Williams,1997; Charri� )بگذارنـد 

 .)ere & Imdorf, 1999

رحیمی و پری چهره: بیولوژی و مدیریت شب پره موم خوار بزرگ )Galleria mellonella Fabricius  , 1798(، آفت شان های مومی زنبورعسل

)Ellis et al., 2015( شب پره موم خوار بزرگ )Object( شکل 4: پیله شفیرگی و شفیره غیر آزاد

)Kwadha et al., 2017( الف - نمای شکمی و ب - نمای پشتی :)شکل 5: خصوصیات ظاهری حشره کامل شب پره موم خوار بزرگ)جنس ماده
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)Kwadha et al., 2017( شکل ۴: مناطق پراکنش شب پره موم خوار بزرگ

 نحوی خسارت و اهمیت اقتصادی شب پره موم خوار:

هیـچ گونـه اطلاعاتـی دربـاره زیان هـای مالـی ناشـی از حملـه 
شـب پره موم خـوار در کشـورهای عمـده تولیـد کننـده عسـل، بـه 
در  نیسـت. حتـی  در دسـترس  آمریـکا،  متحـده  ایـالات  از  غیـر 
ایـالات متحـده آمریـکا هـم بـرای تعییـن سـطح زیـان اقتصـادی 
ایـن آفـت مهـم در زنبورسـتان-ها، تـلاش چندانـی نشـده اسـت 
)Hood et al., 2016(. لاروهـای شـب پره ی موم خـوار پـس از 
خـروج از تخـم به سـرعت و بـدون هدف حرکـت کـرده و در داخل 
داخـل  در  روز  چنـد  از  پـس  می شـوند.  وارد  مومـی  قاب هـای 
قاب هـا تونل هـای ابریشـمی سـفید رنـگ جهـت تغذیـه درسـت 
بزرگتـر  و  بـزرگ  تونل هـا  تغذیـه،  ادامـه  و  رشـد  بـا  تدریـج  بـه  و 
 Shimanuki, 1980; Williams, 1997; Nielsen( می شـوند
Brister, 1979; Türker et al., 1993 &(. لاروهای شب پره ی 
موم خـوار بیشـتر از قسـمت وسـطی شـان ها یعنـی فاصلـه ی بیـن 
تونل هـای  تنیـدن  بـا  و  کـرده  تغذیـه  عقـب  و  جلـو  سـلول های 
بـردن  بیـن  از  ضمـن  رنـگ  سـیاه  مدفـوع  ریختـن  و  ابریشـمی 
اسـتحکام شـان ها و خـرد کـردن آن هـا و بـا تغذیـه از مـوم، گـرده 
و عسـل، منظـره بسـیار زننـده ای بـه قاب هـای آلـوده می دهنـد 
روی  خسـارت  بیشـترین   .)Shimanuki, 1981()5 )شـکل 
شـان های مومـی انبار شـده صـورت می گیـرد. ولـی کندوهایی که 
بـه علـت کمبود غـذا، نداشـتن ملکه و یا امـراض گوناگـون ضعیف 

و جمعیـت کافـی زنبـور بـرای پوشـاندن روی قاب هـا را ندارنـد، 
اغلـب بیشـتر مـورد حملـه ی ایـن آفـت قـرار می گیرنـد. میـزان 
خسـارت در بعضـی نقـاط بـه حـدی اسـت کـه موم هـا را غیرقابـل 
اسـتفاده کرده و خسـارت جبـران ناپذیـری را به زنبـورداران وارد 
می کنـد. در بعضـی از کندوهـا کـه جنـس تخته هـای بدنـه کنـدو 
نامناسـب و از بافت هـای نرمـی درسـت شـده اند، لاروهـای کامـل 
بـرای تبدیـل شـدن به شـفیره، چـوب را سـوراخ کـرده و در داخل 
را  کنـدو  مختلـف  قسـمت های  وسـیله  بدیـن  و  تنیـده  پیلـه  آن 

  .)Traiyasut et al., 2016( می کننـد  سـوراخ 
گزارش شـده اسـت هم حشـره بالغ و هم لارو شـب پره موم خوار 
 Charriere & Imdorf,( بـه عنوان ناقـل پاتوژن ها عمل می کننـد
Pae� باکتـری  اسـپور  لاروهـا،  مدفـوع  در  مثـال،  بـرای   .)1999
nibacillus larvae عامـل بیمـاری لـوک آمریکایـی یافـت شـده 
 .)Charriere & Imdorf, 1999; Hood et al., 2003( اسـت
 Israeli Acute Paralysis Virus )IAPV( اخیـرًا، ویروس هـای
لاروهـا و  نیـز در بـدن   Black Queen Cell Virus )BQCV(و
 Traiyasut et al., ( مدفـوع آنهـا کشـف و شناسـایی شـده اسـت

)2016
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روش های مدیریت و کنترل شب پره موم خوار:

    کنترل طبیعی
موثرتریـن شـیوه ی مدیریت و کنترل شـب پره موم خـوار، حفظ 
و رعایـت مسـائل بهداشـتی مناسـب در داخـل کندو و زنبورسـتان 
 .)Ritter et al., 2006 Charriere & Imdorf, 1999( اسـت
مطالعـات نشـان داده اسـت که زنبورعسـل خـود یکـی از بزرگترین 
و خطرناک تریـن دشـمنان طبیعـی شـب پره موم خـوار اسـت و این 
آفـت در کلنی هـای قـوی قـادر بـه ادامـه فعالیـت نبـوده و زنبورهـا 
تمـام لاروهـای ایـن آفـت را کشـته و بـه بیـرون از کنـدو منتقـل 
می کننـد بـه همین خاطر در برخـی مناطق، زنبورداران شـان های 
آلـوده بـه ایـن آفـت را در داخـل کلنی هـای قـوی قـرار می دهنـد تا 
زنبورهـا لاروهـای ایـن آفـت را کشـته و به بیـرون از کنـدو منتقل و 
همچنین شـان ها را ضدعفونی و بازسـازی کننـد. بنابراین حفظ و 
نگـه داشـتن کلنی هـای قوی با منابـع غذایی کافی در آنهـا، یکی از 
 Williams,( موثر تریـن روش هـای کنترل طبیعی ایـن آفت اسـت
 1997; Gulati & Kaushik, 2004; Charriere & Imdorf,
حملـه  اثـر  در  توجهـی  قابـل  زیـان  کـه  زنبوردار هایـی   .)1999
ایـن آفـت بـه زنبورسـتان آنهـا وارد شـده اسـت، می توانند بـا بکار 
بـردن روش هـای طبیعـی زیـر، از خسـارت های ایـن آفـت بکاهند 
 Gulati & Kaushik, 2004; Ritter & Akratanakul, 2006;(

Charriere & Imdorf,, 1999( ایـن روش هـا عبارتنـد از:
   کندوهـا را تـا حـد امـکان قوی نگه داشـته و غـذای کافی در 

اختیـار آنها قـرار دهند.
   بیمـاری و آفاتـی )بخصـوص کنـه واروآ( را کـه ممکـن اسـت 

جمعیـت کنـدو را بـه طـور جـدی ضعیـف کننـد، کنتـرل نمایند.
و  کـف  از  را  آن  زائده هـای  و  مـوم  یکبـار،  سـالی  حداقـل     
دیواره هـای کنـدو برداشـته و کنـدو را بـا اسـتفاده از شـعله افکـن 

کننـد. ضدعفونـی 
   چنانچـه کنـدو بـه صورت غیرعادی مسـتعد حمله شـب پره 

موم خـوار اسـت آنـرا با کندوهـای قوی ادغـام کنند.
   تـا حدامـکان مصـرف آفتکش هـای کشـاورزی را در اطراف 

زنبورسـتان به حداقل برسـانند.
   ضروریسـت کـه ذخیـره غذایـي کندوهـا بـه طـور منظـم در 

طـول فصـول گـرم سـال بازدیـد و بررسـي شـود.
از روشـنایی،  ایـن آفـت  کـه     مطالعـات نشـان داده اسـت 
و  پوکه هـا  حدامـکان  تـا  اسـت  گریـزان  سـرما  و  تـازه  هـوای 
شـان های قدیمـی را در محلـی با روشـنایی خوب، جریـان هوای 

کننـد. نگهـداری  و سـرد  تـازه 
   گـزارش شـده اسـت حشـرات کامـل ایـن آفـت از ورقه هـای 
می تـوان  خاطـر،  همیـن  بـه  می کننـد  فـرار  روزنامـه  چاپـی 
ورقه هـای کهنـه روزنامـه را بیـن طبقـات کنـدو در انبار قـرار داد و 
از تخمریـزی و گسـترش ایـن آفـت در انبارهـای نگهداری شـان و 

پوکـه جلوگیـری کـرد.
   توصیه می شـود زنبـورداران جهت جلوگیری از تخمگذاری 
ایـن آفـت در بدنـه کنـدو، تمـام ترک هـا و شـکاف های کنـدو را بـا 

)Kwadha et al., 2017( شکل 5: خسارت لاروهای شب پره موم خوار روی شان های مومی
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مـوم )بخصوص در مناطقی که زنبورعسـل آسـیایی وجـود دارد(، 
مهر و مـوم کنند.

   ضـروري اسـت بعـد از حملـه شـب پره موم خـوار، تخم هاي 
موجـود در قابهـا حذف شـوند. به این منظور لازم اسـت تونل هاي 
سـاخته شـده توسـط آفـت را بـا کاردك خـراب نمـود که بـا این کار 
زنبورهـا بـه تخم هایـی که در داخل شـان های مومـی و تونل-هاي 
ایجـاد شـده، گذاشـته شـده اند، دسترسـي پیـدا کـرده و آنهـا را از 

کنـدو خـارج می کنند.
   توصیـه می شـود بـه طور مرتب شـان ها را بازدید و شـان هایی 
که کوچک ترین علایم آلودگی را داشـتند، از زنبورسـتان خارج کنید.
   ضروریسـت کـه زنبـورداران سیسـتم های نگهداری مناسـبی 
را بـرای نگهـداری محصـولات کنـدو مثل موم، عسـل و گـرده جهت 
حفاظـت از کلنی هـا در برابر حملات آفـات و بیماری ها فراهم کنند.
   توصیـه می شـود کـه زنبورداران هر سـاله 20 الـی 30 درصد از 
شـان های قدیمـی را بازیافت و با شـان های جدیـد جایگزین کنند.

    مبارزه فیزیکی 
در ایـن روش، تجهیـزات زنبـورداری و فرآورده هـای کنـدوی 
زنبورعسـل را در دمـای بالاتـر و یـا پایین تر از محـدوده ی دمایی 
نگهـداری  نیسـت،  تحمـل  قابـل  موم خـوار  شـب پره  بـرای  کـه 
می کننـد. ایـن روش در نبـود یـا غیـاب زنبورها صـورت می گیرد 
و از دو روش سـرمادهی و گرمادهـی اسـتفاده می کننـد. مزیـت 
اصلـی اسـتفاده از ایـن روش، ایـن اسـت کـه در ایـن روش خطر 
زنبـورداری  تجهیـزات  شـدن  آلـوده  زنبورعسـل،  مسـمومیت 
نـدارد  مـواد شـیمیایی وجـود  بقایـای  بـا  کنـدو  فرآورده هـای  و 

.)Warren & Huddleston, 1962(

    کنترل دمایی:
حشـرات در دامنـه دمایـی مشـخصی قـادر بـه ادامـه فعالیـت 
هسـتند و اگـر در محیطـی بـا دامنـه دمایـی خـارج از ایـن محدوده 
قـرار گیرنـد، زندگی آنها مختـل یا کلًا متوقف خواهد شـد. می توان 
بـا قـرار دادن تجهیزات زنبـورداری یا شـان های آلـوده در دماهای 
بـالا )روش گرمادهـی( یـا دماهای پاییـن )روش سـرمادهی( خارج 
رشـد  چرخـه  در  موم خـوار،  شـب پره  دمایـی  تحمـل  محـدوده 
 Ritter & Akratanakul,( کـرد  ایجـاد  اختـلال  آن  نمـوی  و 
 .)2006; Williams, 1997; Gulati & Kaushik, 2004
ایـن تکنیک هـا می تواننـد در کاهـش جمعیت و خسـارت این آفت 
موثـر باشـند زیـرا رشـد و نموی ایـن آفت بـه عوامـل محیطی مثل 

دمـا بسـتگی دارد. 

    روش گرمادهی
آفـت  ایـن  بـرای کشـتن مراحـل زیسـتی  بـالا  درجـه حـرارت 
نتایـج  و  شـده  اسـتفاده  پوکه هـا  و  شـان  نگهـداری  انبارهـای  در 
رضایت بخشـی را نشـان داده اسـت. در زنبورسـتان های مقیـاس 
داخـل  را  آنهـا  و  خـارج  کندوهـا  از  را  آلـوده  شـان های  بـزرگ، 
کندوهـای کهنـه روی هـم گذاشـته و سـپس در اتاق هـای ایزولـه 
بـه مـدت زمـان 4-1 سـاعت در معرض دماهـای بالا تقریبـًا 49 -45 
درجـه سـانتی گراد قـرار می-دهنـد. در زنبورسـتان های مقیـاس 
بـا دمـای  بـه مـدت 5-3 سـاعت در آب گـرم  کوچـک، شـان ها را 
 .)Gulati & Kaushik, 2004( می دارنـد  نگـه   45- تقریبـًا 49 
توجـه بـه ایـن نکتـه الزامـی اسـت کـه در ایـن روش بایـد شـان ها 
عـاری از عسـل باشـند زیـرا کیفیـت عسـل در درجـه حرارت هـای 
بیـش از 49 درجـه سـانتی گراد کاهـش خواهد یافـت. حتی، درجه 
حرارت هـای بالاتر ممکن اسـت به شـان های مومی هم صدمـه بزند.

    روش سرمادهی
معمـولًا شـرایط دمایـی پاییـن یا سـرد هـم همانند دمـای بالا، 
باعـث اختـلال در سـیکل زندگی شـب پره موم خـوار و گاهـًا از بین 
رفتـن تمـام مراحل مختلف زیسـتی این آفت )تخم، لارو، شـفیره 
کنـدو  کمـی  تعـداد  کـه  زنبوردارانـی  می شـود.  کامـل(  حشـره  و 
دارنـد، توصیـه می شـود بـا قـرار دادن قاب هـا و پوکه هـای آلـوده 
بـه مـدت 5-2 سـاعت در دسـتگاه فریـزر یا سـردخانه بـا دمای 7- 
تـا 15 - درجـه سـانتی گراد، در مراحـل زیسـتی این آفـت اختلال 
جهـت   .)Gulati & Kaushik, 2004( کننـد  کنتـرل  آنـرا  و 
نگهـداری  از  حدامـکان  تـا  می شـود  توصیـه  پوکه هـا،  نگهـداری 
پوکه هـای حـاوی گـرده در زمسـتان خـودداری کننـد چـون ایـن 
پوکه هـا، در بیشـتر موارد حاوی تخم شـب پره موم-خوار هسـتند 
و بـا گـرم شـدن هوا، سـیکل زندگـی این آفت شـروع و بـا تغذیه از 
پوکه هـا باعـث از بیـن رفتـن آنهـا خواهـد شـد. اگـر تعـداد پوکه ها 
زیـاد نیسـت، می توانیـد در یخچـال و یـا فریـزر نگهـداری کنیـد. 
گاهـًا دیـده شـده بعضـی از زنبوردارهـا با نگهـداری پوکه هـا درون 
پلاسـتیک، قصـد دارنـد کـه از آلـوده شـدن پوکه هـا بـه ایـن آفـت 
جلوگیـری کننـد و فکـر می کننـد کـه دیگر مشـکلی پیـش نمی آید 
امـا بـا توجـه بـه اینکـه بـا گذاشـتن پوکه هـا در داخـل پلاسـتیک، 
تهویـه محیـط از بیـن مـی رود بنابرایـن، شـرایط دمایـی مسـاعد 
بـرای تخم هـا فراهـم شـده و تخم هـا تفریـخ، و لاروهـا اقـدام بـه 
کـه  آنهـا می شـوند  بـه  کـردن  وارد  و خسـارت  پوکه هـا  از  تغذیـه 
منابـع مختلـف،  ندهنـد. در  انجـام  را  کار  ایـن  توصیـه می شـود 
دماهـای متفاوتـی جهت از بیـن بردن لاروهای شـب پره موم خوار 

ذکـر شـده اسـت کـه در جـدول زیـر به آنها اشـاره شـده اسـت:
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    مبارزه بیولوژیکی 
اگرچـه هنـوز شـواهد بـه انـدازه کافـی بـرای کنتـرل بیولوژیـک 
موفـق و پایـدار شـب پره موم خـوار وجود نـدارد. امـا محققان قبلی 
 Ritter & Akratanakul, 2006; Charriere & Imdorf,,(
 ،)1999; Dweck et al., 2010; Boldt & Marston, 1974
چندیـن عامل بیولوژیک و محصولات زیسـتی را که شـامل باکتری 
Bracon hebe�  باسیلوس تورنجینسـیس، زنبورهای پارازیتوئید
tor و Trichogramma، مورچه هـای آتشـین قرمـز )RIFA 12( و 
اسـتفاده از تکنیک عقیم سـازی نرها می باشـد، جهـت کنترل این 

آفـت معرفـی کرده اند.

    باکتری باسیلوس تورنجینسیس 
بیوتکنولـوژی،  زمینـه  در  جدیـد  تکنیک هـای  توسـعه  بـا 
امـکان دسـتیابی بـه موفقیـت بـا اسـتفاده از باکتـری باسـیلوس 
 Ritter & Akratanakul,( دارد  وجـود  تورنجینسـیس 
باسـیلوس  باکتـری    .)2006; Charriere & Imdorf,, 1999
تورنجینسـیس سـال ها قبـل بـرای حفاظـت از گیاهـان در مقابـل 
 1970 تـا   1960 سـال های  بیـن  در  اسـت.  رفتـه  کار  بـه  آفـات 
شـب پره  کنتـرل  جهـت  باکتـری  ایـن  روی  زیـادی  مطالعـات 
موم خـوار انجـام شـد. در سـال 1911 تاثیـر کنترلـی اسـپورهای 
ایـن  امـروزه  شـد.  کشـف  و  تاییـد  آفـت  ایـن  روی  باکتـری  ایـن 
باکتـری تحـت عنـوان محصـول تجـاری B-401 اختصاصـًا بـرای 
کنتـرل شـب پره موم خـوار انتخـاب و اسـتفاده می شـود. مـوم را 
بـا تکنیک-هـای مختلف بـه این باکتری آغشـته می کننـد. هنگام 
تغذیه لارو از موم، باکتری وارد معده آن شـده و سـپس باکتری در 
داخل معده آفت، اسـپور تولید می کند که حاوی سـم یا توکسـین 

12- Red Imported Fire Ant (RIFA)

آفـت  معـده  و  روده  دیـواره  بـه  و  گردیـده  آزاد  توکسـین  اسـت. 
 Carson,( آسـیب وارد می کنـد کـه منجر بـه مـرگ لارو می شـود
Burges, 1978; Hanley et al., 2003 ;2002(. ایـن باکتـری 
بـرای مهـره داران )انسـان و دام( و زنبورعسـل بـی ضـرر اسـت و 
هیـچ باقیمانـده ای در مـوم یا عسـل بـه جا نمی گـذارد. امـروزه به 
شـیوه های مختلـف از باکتـری باسـیلوس تورنجینسـیس جهـت 
کنتـرل شـب پره موم خـوار اسـتفاده می شـود. در برخی کشـورها، 
مـوم  برگه هـای  داخـل  در  را  تورنجینسـیس  باسـیلوس  باکتـری 
آجـدار موقـع پـرچ کـردن، اسـتفاده می کننـد و در برخـی مناطـق 
دیگـر، بـه صـورت پودرهـای قابـل تعلیـق در آب بـا نـام تجـاری 
سـرتان )Certan( کـه در بازار متداول اسـت، اسـتفاده می شـود. 

Bracon hebetor زنبورهای    
 Bracon hebetor Say, 1836 گونـه  زنبورهـای  لارو 
Hymenoptera: Braconidae(( پارازیتوئیـد خارجی بسـیاری 
از آفات راسـته Lepidoptera به ویژه خانواده Pyralidae هسـتند 
کـه  اسـت  شـده  مشـاهده   .)Ghimire & Phillips, 2010(
ماده های زنبور B. hebetor  از فرمون جنسـی تولید شـده توسـط 
حشـره نـر شـب پره موم خوار بـرای تعیین مـکان میزبان، اسـتفاده 
می کنـد )Dweck et al., 2010(. در مطالعـه ی دیگـری گـزارش 
 Apanteles galleriae Wilkinson, گونـه  کـه  اسـت  شـده 
1932 لاروهـای شـب پره موم خـوار را بـه خوبی پارازیتـه می کند 
تاکنـون   .)Paddock, 1918; Gulati & Kaushik, 2004(
مطالعـه ی میدانـی تاییـد شـده ای در مـورد اسـتفاده از زنبورهـای 
انجـام  لاروهـای شـب پره موم خـوار  کـردن  پارازیتـه  بـرای  براکـن 
نشـده و اسـتفاده از زنبورهـای براکن برای پارازیته کـردن لاروهای 
شـب پره موم خـوار، نیازمند مطالعات وسـیعی در این زمینه اسـت.

جدول 1: مدت زمان لازم برای از بین بردن لارو شب پره موم خوار در درجه حرارت های مختلف

درجه حرارت های مختلف

 -18

 -15

 -12

 -7

0

 + 2

+5

زمان

کمتر از 1/5 ساعت

2 ساعت

3/5

5 ساعت

بیشتر از 5 ساعت

بیشتر از 7 روز

بیشتر از 10 روز

زمان

Cantwell & Smith, 1970

Cantwell & Smith, 1970

Cantwell & Smith, 1970

Cantwell & Smith, 1970

Cymborowdki &bogus, 1976

Burges, 1979

Burges, 1979
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جلد11، شماره 21، سال 1399، ) 2-1۶(دوفصلنامه علمی ترویجی علوم و فنون زنبورعسل

Trichogramma زنبورهای    
انبـوه  پـرورش  بـرای  بـه عنـوان میزبـان  شـب پره موم خـوار 
Trichogramma )T. pretiosum Ri� زنبـو  رگونه هـای 
 T.و  ley, 1879،T. evanescens Westwood, 1833
بـا موفقیـت اسـتفاده شـده اسـت   )  minutum Riley, 1871
گزارشـات  حـال،  ایـن  بـا   .)Boldt & Marston, 1974(
موفقیت آمیـز پارازیتوئیـد تخـم روی مراحـل مختلـف شـب پره 
مربـوط   Trichogramma زنبـور  گونه هـای  توسـط  موم خـوار 
بـه شـرایط آزمایشـگاهی اسـت و ممکـن اسـت گونه هـای زنبور 
Trichogramma در شـرایط طبیعی ظرفیـت و توانایی کنترل 
 .)Hood et al.,2003( ایـن آفـت را بـه خوبـی منعکـس نکننـد
و  قبلـی  مشـابه  اکولوژیکـی  مطالعـات  بـه  توجـه  بـا  بنابرایـن، 
شـب پره  تخم هـای  شـدن  پارازیتـه  از  مدارکـی  وجـود  عـدم 
در   Trichogramma زنبـور  گونه هـای  توسـط  موم خـوار 
تعییـن  جهـت  می شـود  پیشـنهاد  آزمایشـگاه،  بیـرون  شـرایط 
کنتـرل  عامـل  یـک  عنـوان  بـه  زنبـور  ایـن  گونه هـای  پتانسـیل 
بیشـتری در شـرایط  بیولوژیـک شـب پره موم خـوار، مطالعـات 

شـود. انجـام  مزرعـه ای  شـرایط  حتـی  و  آزمایشـگاه  داخـل 

    مورچه های آتشین قرمز
 Solenopsis invicta گونه هـای مورچه هـای آتشـین قرمـز 
 1804 ,Solenopsis geminata Fabricius و Buren, 1972
نابالـغ شـب پره موم خـوار در شـرایط آزمایشـگاهی  روی مراحـل 
 Williams, 1997; Paddock,( می کننـد  تغذیـه  خوبـی  بـه 
1918( امـا زمانیکـه بـه عنـوان عامـل کنتـرل بیولوژیـک شـب پره 
قـرار  ارزیابـی  انبـار شـده مـورد  موم خـوار روی شـان های مومـی 
گرفتنـد تنهـا در شـرایط نـوری و تهویـه مناسـب می تواننـد موثـر 
 Paddock در یـک مطالعـه ای  .)Hood et al., 2003( باشـند
گـزارش کرد اگرچـه مورچه های آتشـین قرمز در شـرایط مصنوعی 
نابالـغ شـب پره موم خـوار  تاثیـر مخربـی روی مراحـل  بـه شـدت 
دارنـد امـا چنیـن مشـاهداتی از عملکـرد آنهـا در زنبورسـتان ها و 
حتـی انبارهـای نگهـداری شـان و پوکه هـای مومـی ثبـت نشـده 
اسـت. بنابرایـن، ممکن اسـت کـه لاروهای شـب پره موم-خـوار در 
شـرایط طبیعـی در برابـر مورچه هـای آتشـین قرمز مصون باشـند 
)Paddock, 1918(. بـا وجـود پتانسـیل آن بـه عنـوان یک عامل 
آتشـین  مورچه هـای  زیـادی  تعـداد  داشـتن  بیولوژیـک،  کنتـرل 
قرمـز دارای هزینـه زیـادی اسـت و نگرانی هـای واقعـی از جملـه 
کاهـش تنـوع زیسـتی جانـوران به واسـطه حملـه به زیسـتگاه های 
 Hood et al.,( طبیعـی آنهـا توسـط ایـن مورچه هـا وجـود دارد
2003(. ایـن نگرانی هـا بـه شـدت نشـان می دهـد کـه اسـتفاده از 

جهـت  حشـره کش ها  جایگزیـن  عنـوان  بـه  آتشـین  مورچه هـای 
کنتـرل ایـن آفت، مناسـب نیسـت، بنابرایـن گزینه هـای مدیریتی 
جایگزیـن بهتـری مـورد نیـاز اسـت. بـه طـور کلـی، همانطـور کـه 
Van Lenteren  و همـکاران )2003( پیشـنهاد کردند، رهاسـازی 
و اسـتفاده موفقیت آمیـز از یـک دشـمن طبیعـی نیـاز بـه ارزیابـی 
عمیـق و درک عواقـب زیسـت محیطی و سـاز وکارهـای اکولوژیکی 

مـورد نیـاز بـرای عملکـرد موفقیت آمیـز آن دارد.

    تکنیک عقیم سازی حشرات
در ابتـدا تکنیـک عقیـم سـازی حشـرات جهت ریشـه کن کردن 
از   Cochliomyia hominivorax Coquerel, 1858 مگـس 
 .)Knipling, 1955( طریق رهاسـازی نرهای عقیم اسـتفاده شـد
پـس از موفقیت آمیـز بـودن این برنامـه کنترل، یک بخـش امیدوار 
کننـده بـرای مدیریـت تلفیقـی آفـات یکپارچـه در سـطح منطقـه 
)IPM( بـرای تعـداد زیـادی از آفـات راسـته بالپولکـداران حاصـل 
 Jafari et al., 2010; Bloem et al., 2005; North,( شـد 
1975(. از تکنیـک عقیـم سـازی نرهـا بـه عنـوان بخشـی از برنامه 
پروانه هـای  در  فقـط  بالپولکـداران،  راسـته  کنتـرل  مدیریـت 
 Cydia و   Pectinophora gossypiella Saunders, 1844
pomonella Linnaeus, 1758 تـا بـه حـال اسـتفاده شـده اسـت 
)Bloem et al., 2005(. مطالعـات Jafari و همـکاران نشـان داد 
عقیـم سـازی نرهای شـب پره موم خـوار با اسـتفاده از اشـعه گامای 
Gy( 350(، تـا حـدوی در کنتـرل ایـن آفـت موفقیت آمیـز بـوده 

.)Jafari et al., 2010( اسـت

    مبارزه شیمیایی
مناطـق  در  متفاوتـی  شـیمیایی  ترکیبـات  حاضـر،  حـال  در 
جهـت  مختلـف  فرمولاسـیون های  بـا  دنیـا  زنبـورداری  مختلـف 
کنتـرل شـب پره موم-خـوار اسـتفاده می شـود کـه هـر کـدام معایب 
و مزایایـی دارنـد. بـه طور معمول، در بیشـتر زنبورسـتان های دنیا 
جهـت کنتـرل ایـن آفـت از ترکیبـات شـیمیایی تدخینی اسـتفاده 
می شـود. از مناسـب ترین ایـن ترکیبـات کـه قبـلًا اسـتفاده شـده 
و نتایـج موثـری را در کنتـرل شـب پره موم خـوار نشـان داده انـد، 
برومایـد،  اتیلـن  آلـی،  بـه ترکیبـات گوگـرد، اسـیدهای  می تـوان 
پارادیکلروبنـزن،  فسـفین،  برومایـد،  متیـل  کلسـیم،  سـیانید 
 Ritter et al., 1997;( نفتالیـن و دی اکسـید کربـن اشـاره کـرد
 .)Gulati & Kaushik, 2004; Charriere & Imdorf, 1999
سـموم بـا فرمولاسـیون تدخینـی بـه طـور رضایت بخشـی در بیـن 
شـان ها،  قـاب،  شـیارهای  و  منافـذ  کنـدو،  قسـمت های  تمـام 
سـلول های شـان پخش شـده و بـه طور موثـری این آفـت را کنترل 
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می کننـد. بـه جز پارادیکلروبنـزن که روی تخم های ایـن آفت موثر 
اسـت سـایر ترکیبـات نامبـرده تمـام مراحـل زیسـتی ایـن آفـت را 
 Ritter & Akratanakul,( مـورد هدف قرار داده و از بین می برنـد
1997; Ellis et al., 2015; Krams et al., 2015; Chanta�
wannakul et al., 2016 (. مشـاهده گردیده اسـت که تعدادی از 
ایـن ترکیبـات خطرات بهداشـتی زیـادی را برای فـرد حمل کننده 
ایجـاد می کننـد و بـرای زنبورعسـل و گونه های غیر هدف، سـمی و 
منجـر بـه ایجـاد باقیمانـده در محصـولات کنـدو مانند عسـل، موم 
و بره مـوم شـده و فرآورده هـای کنـدو را غیرقابـل مصـرف می کننـد 
بـه همیـن دلیـل، در سـال های اخیـر مصـرف تعـدادی از آنها مثل 
گوگرد )دی اکسـید گوگرد، SO2(، اتیلن بروماید، سـیانید کلسیم، 
متیـل بروماید، فسـفید آلومینیوم یا قرص برنـج، پارادیکلروبنزن، 
نفتالیـن و دی اکسـید کربـن از طـرف سـازمان دامپزشـکی کشـور 
ممنـوع شـده و زنبـورداران مجاز بـه اسـتفاده از آنها جهـت کنترل 
Khosravi et al., 2008; Shabani Ne� )ایـن آفـت نمی باشـند 

.)jad et al., 2016

    اسیدهای آلی
در سـال های اخیر، اسـتفاده از اسیدهای آلی جهت کنترل این 
آفـت بسـیار مـورد توجـه قرار گرفتـه اسـت. نتایج برخـی مطالعات 
نشـان داده اسـت کـه اسـتفاده از اسـیدهای آلی جهت کنتـرل این 
مسـمومیت ها  از  حاصـل  مشـکلات  بـودن  ناچیـز  علـت  بـه  آفـت 
زنبورعسـل،  فرآورده هـای  سـایر  و  مـوم  و  عسـل  در  باقیمانـده  و 
بهترین روش است )Jafari & Goldasteh, 2010(. از اسیدهای 
آلـی کـه نتایـج مطلوبـی در کنتـرل ایـن آفـت داشـته اند، می تـوان 

بـه اسـید اسـتیک و اسـید فرمیک اشـاره کـرد. نحـوی اسـتفاده از 
ایـن دو اسـید بدیـن صـورت اسـت کـه 25 سی سـی اسـید فرمیـک 
85% و یـا 25 سی سـی اسـید اسـتیک 80% به ازای هر کنـدو را درون 
ظـرف و یـا روی یـک پارچـه بریزیـد و درون کندویـی کـه پوکه ها یا 
شـان های مومـی را در آن قـرار داده ایـد، بگذاریـد و هـر مـاه یکبـار 
ایـن عمـل را تکـرار کنید. لازم به ذکر اسـت که ضمـن رعایت نکات 
ایمنـی فـردی، در ایـن روش، بایسـتی تمـام منافـذ کنـدو و حتـی 
انبـار نگهـداری شـان ها و پوکه-ها بسـته باشـند و از آنجایی که این 
اسـیدها تـا حـدودی باعث خورده شـدن فلزات می شـوند بایسـتی 
دریچـه پـرواز و سـایر قطعات فلـزی را از کنـدو جدا و خـارج کنیم. 
ایـن روش، اسـید تبخیـر مي شـود و خیلـی سـریع تخم هـا و  در 
حشـرات بالـغ این آفت را مي کشـد. لاروهـا و مخصوصًا شـفیره ها، 
مقـداری مقاومـت می کننـد بنابرایـن لازم اسـت بـراي مـدت زمان 
بیشـتري در معـرض اسـید اسـتیك یا اسـید فرمیک قـرار گیرند. از 
آن جایـی کـه  ایـن اسـیدها سـریع روی تخم هـای ایـن آفـت تاثیـر 
می گذارنـد، بنابراین توصیه می شـود شـان های مومـی را بلافاصله 
بعـد از خـارج کـردن از کنـدو و قبـل از خـروج لاروهـا از تخـم، در 
قـرار گیرنـد. در برخـی مناطـق بخصـوص  ایـن اسـیدها  معـرض 
زمانیکـه زنبوردارهـا تعـداد کنـدوی کمـی دارنـد شـان های مومـی 
یـا پوکه هـا را داخـل یـک کنـدو گذاشـته و مقـدار لازم بـه ازای هـر 
کنـدو از یـک نـوع از ایـن اسـیدها را در داخـل یـک ظـرف ریختـه 
و بـالای شـان های مومـی یـا پوکه هـای مومـی داخـل کنـدو قـرار 
می دهنـد و کل کنـدو را در داخل یک پلاسـتیک می گذارند )شـکل 
6 الـف(. در زنبورسـتان های بـزرگ یـا زنبوردارهایـی کـه شـرایط 
انبـار برایشـان مقـدور نیسـت قاب هـای پوکـه یـا شـان های مومـی 

شکل ۶: نحوی استفاده از اسید استیک و فرمیک جهت کنترل شب پره ی موم خوار 
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را در داخـل طبـق گذاشـته کـه گاهـی تعـداد طبق هـا بـه چندیـن 
طبـق نیز می رسـد و سـپس طبق هـا را روی هم چیـده و مقدار لازم 
اسـید فرمیـک یـا اسـتیک را در داخـل یـک ظـرف ریختـه و بـالای 
آخریـن طبـق گذاشـته و درب کنـدو را می بندنـد )شـکل 6 ب(. 
ذکـر ایـن نکتـه حائـز اهمیـت اسـت کـه زنبـورداران حتمـًا پـس از 
اسـتفاده از اسـیدهای آلی مانند اسـید فرمیک و اسـتیک، پوکه ها 
یـا شـان های مومـی را به مدت دو هفتـه در معرض هـوای آزاد قرار 
دهنـد تـا باقیمانـده مـواد شـیمیایی تبخیـر شـده و باعـث تلفـات 

زنبورهـا در داخـل کندو نشـوند. 
  

    بحث و نتیجه گیری:

شـب پره موم خـوار بزرگ همچنان به عنـوان یک چالش جهانی 
برای سـلامت زنبورعسل و صنعت زنبورداری مطرح است و نسبت 
به سـایر آفات جهانی زنبورعسـل مثل کنه واروآ و سوسـک کوچک 
کنـدو، کمتـر مـورد توجـه قـرار گرفته و تحقیقـات کمتـری روی آن 
انجـام شـده اسـت. بـا توجـه بـه نگرانی هـای قابـل قبـول در زمینه 
مقاومـت بـه باکتـری باسـیلوس تورنجینسـیس، اثـرات باقیمانـده 
سـموم شـیمیایی تدخینـی و تاثیـر مخرب آنهـا روی زنبورعسـل، 

سـایر گونه هـای غیـر هدف و محیط زیسـت، مـا نیازمنـد و طرفدار 
پیشـرفته  سیسـتم های  توسـعه  زمینـه  در  بیشـتر  تحقیقـات 
تله گـذاری، رویکردهـای مدیریـت بیولوژیکـی و شـیوه های کنترل 
طبیعـی هسـتیم. با انجام تحقیقات بیشـتر و تحقق ایـن تحولات، 
 IPM بایسـتی مدیریت و کنترل شـب پره موم خوار در قالـب برنامه
انجـام شـود. کنتـرل  طبیعـی باید جـزء جدایـی ناپذیـری از برنامه 
در  و  کوچـک  مقیـاس  زنبورسـتان های  در  ویـژه  بـه  باشـد   IPM
شـرایطی کـه جمعیت آفـت کم اسـت. در زنبورسـتان های مقیاس 
بـزرگ و تراکـم بالای آفـت، تکنیک های پیشـرفته تله گـذاری انبوه 
در قالـب برنامـه IPM پیشـنهاد می گـردد. قابـل ذکر اسـت اجرای 
موفقیت آمیـز برنامـه IPM مسـتلزم تـلاش هماهنـگ زنبـورداران 
مخصوصـًا زنبـورداران مناطـق مجـاور هـم اسـت. همچنیـن، بـا 
تمرکـز روی توسـعه تکنیک هـای جدیـد جهـت کنتـرل ایـن آفت، 
بایسـتی تغییـرات مکانـی و زمانـی نیز مورد توجـه قرار گیـرد، زیرا 
اثربخشـی چنیـن تکنیک هایـی در مناطـق مختلـف  احتمـالًا در 
زنبـورداری تأثیـر می گذارند. از همه مهمتـر، بکارگیری روش های 
نگه داشـتن  دور  جهـت  تکنیـک  بهتریـن  مدیریتـی،  صحیـح 

زنبورسـتان از خسـارت های ناشـی از ایـن آفـت اسـت.
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Abstract
The greater wax moth is one of the most important pests of stored products and honeybee colonies especially 

honeybee wax combs in the hives or stored wax combs which this pest inflicts heavy damage on beekeepers 
every year by feeding on wax combs inside the hives as well as stored wax combs. In the larval stage, this 
insect is the primary pest of stored wax combs. However, honeybee wax combs destruction can be caused by 
other pests such as Achroia grisell, Mediterranean flour moth and Anagasta kuehniella, but this moth is the 
most dangerous pest of honeybee wax combs and a serious problem of apiaries in tropical and subtropical 
regions of the world. In Iran, this pest exists in most areas especially tropical and subtropical regions and 
causes severe damage to beekeepers every year. Due to the economic problems caused by the damage of 
this pest, our knowledge about biology, management and its control is of particular importance. However, 
our knowledge is limited about this pest. This review provides an overview of the current knowledge on the 
biology, distribution, economic damage, and management solutions of the pest.
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