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 عسل زنبور بدن ساختار

 سر

 دو ، سماد   چشمم  عدد سه ، مرکب چشم عدد دو: است زیر اعضای شامل و داشته قرار بدن قسمت جلوترین در

 را نر زنبور تواند می راحتی به آن کمک به زنبوردار که است ای وسیله چشمها بزرگی. خرطوم با دهان و آنتن عدد

 و کمارگر  زنبمور  در ولمی  رسند، می بهم سر عقب از و بود  بزرگتر نر زنبور چشمهای زیرا. دهد تشخیص کارگر از

 جمم   گلها روی از را شهد ، خرطوم کمک به زنبور. است بوییدن و کردن لمس ، آنتنها کار. رسند نمی بهم ملکه

  .فرستد می عسلی کیسه داخل به دهان را  از و آوری

 سینه

 بالهمای  آنهما  عمدد  دو کمه  پر یا بال عدد چهار: دارند اتصال آن به زیر اعضای و شد  درست کیتینی حلقه سه از

 سمبد  نمام  بمه  همایی  حفمر   دارای آن عقمب  جفمت  که پا عدد شش. هستند عقبی بالهای دیگر عدد دو و جلویی

 سبدها این. کند می حمل کندو به خود با و پر آن در گل های گرد  خود فعالیت دوران در عسل زنبور و باشند می

  .هستند نرها از بزرگتر کارگران در

 شکم

 انتهمای  در. اسمت  شمد   تشمکیل  شکمی قطعه 6 و پشتی کیتینی حلقه 6 از داشته، قرار بدن انتهایی قسمت در

 بدنش داخل در که را خاری است قادر زنبور ، مخرج همین را  از. شود می دید  مدفوعات دف  برای مخرج شکم

 .ندارد نیش اصال چون بزند، نیش تواند نمی نر زنبور. بزند نیش و کرد  خارج دارد، جای

 :نیست آن بودن غیرطبیعي نشانه عسل در شکرك

 عسمل  در شمکر   ایجماد :  گفمت  دامپزشکی سازمان ابریشم کرم و زنبورعسل های بیماری و بهداشت گرو  مدیر

 "فرسمی  محمد". ندارد وجود کشور در غیرطبیعی عسل عموم تصور برخالف و نیست آن بودن غیرطبیعی نشانه

 همای  آنمزیم :تهران،افمزود  اسمتان  مرکز ایرنا خبرنگار با گو و گفت در عسل جشنوار  افتتاح درحاشیه دوشنبه روز

 بمودن  فاسمد  یا غیرطبیعی بر دلیل تنها نه امر این و شود می آن در شکر  ایجاد سبب زمان مرور به عسل درون

 .است طبیعی کامال بلکه نیست عسل

 از سمبب  آن در ایجماد  های شکر  رفتن بین از منظور به عسل دادن حرارت اساس، براین : داشت اظهار وي 

 بمدن  میانسالی دوران در:  افزود عسل خواص به بااشار  فرسی. شود می عسل کیفیت کاهش و ها آنزیم رفتن بین
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 آزاد همای  رادیکمال  میمزان  تواند می قوی اکسیدان آنتی خاصیت داشتن با عسل و کند می آزاد زیادی های رادیکال

 - قلبمی  العالج صعب های بیماری درمان در عسل اساس، این بر: گفت وی. کند اثر بی را آن و داد  کاهش را شد 

 .است موثر سرطان و عروقی

 زخمم  همای  بیمماری  درمان برای باال باکتریایی ضد خاصیت بودن دارا دلیل به عسل همچنین، :كرد تاكید وي

 بمرد،  ممی  راازبمین  بمدن  مضمر  های میکروب عسل که این به بااشار  فرسی،. بود خواهد موثر معد  سرطان و معد 

 نهایمت  در و بمدن  مفیمد  همای  میکمروب  عمر طول و افزایش سبب مضر، های میکروب نابودی ضمن عسل: افزود

 .شود می فرد عمر طول افزایش

 انرژی عسل خوردن با قوی حتی و ضعیف افراد:  گفت و دانست آن بودن زا انرژی را عسل خاصیت ترین مهم وی

 نیماز  ممورد  انمرژی  طبیعی کامال ماد  این از توانند می زا انرژی داروهای از استفاد  جای به نیز ورزشکاران و یافته

 شمیمیایی  ماد  گونه هر از عاری و طبیعی غذایی مواد این از یکی عسل: شد یادآور وی. کنند تامین را خود بدن

 شمیمیایی  داروهمای  از اسمتفاد   جمای  بمه  طبیعی و بیولوژیک مواد از استفاد  امروز دنیای در که آنجا از و است

 .بود خواهد موثر ها بیماری از بسیاری درمان در روزانه غذایی رژیم در عسل شود،مصرف می توصیه

 دارچین و عسل خواص

 بر دانشمندان امروز . باشد می حال و قدیم زمان در ها بیماری از بسیاری کنند  درمان دارچین و عسل مخلوط

 بیمماران  بمرای  حتی شود مصرف معین مقدار در اگر اما است، شیرین که وجودی با عسل که هستند عقید  این

 توسم   کمه  بیمماری  نوع 59 تعداد Weekly World نام به کانادا در معروفی مجله. باشد نمی مضر هم دیابتی

 ها بیماری از بسیاری کنند  درمان دارچین، و عسل با اینجا در. است برد  نام را اند شد  درمان دارچین و عسل

  .شویم می آشنا

  مفاصل ورم -1

 خمیر. بیافزایید دارچین پودر خوری چای قاشق 1 آن به و کرد  حل گرم آب قسمت 2 در را عسل قسمت یک (

 )رفت خواهد بین از دقیقه 19 از بعد درد. بمالید آرامی به درد محل روی را حاصله

 خموری  چمای  قاشمق  1 و عسمل  قاشق 2 با را داغ آب فنجان 1 توانند، می مفاصل ورم دچار بیماران همچنین (

  )شود معالجه شان بیماری تا دهند انجام باید روز هر را عمل این. بنوشند و کرد  مخلوط دارچین پودر
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 قاشمق  1 مخلموط  صمبحانه  از قبمل  بیماران این اگر که، است داد  نشان بیماران این روی شد  انجام مطالعات (

. رفمت  خواهمد  بین از ما  1 از بعد آنها درد کنند، میل را دارچین پودر خوری چای قاشق 4/1 با عسل غذاخوری

 رفتن را  به شروع راحتی به توانستند روش، این از استفاد  از بعد اما بروند را  توانستد نمی مطالعه مورد بیماران

 (کنند درد بدون

  مو ريزش از جلوگیري -2

 و کمرد   مخلموط  دارچمین  پودر خوری چای قاشق 1 با همرا  به عسل غذاخوری قاشق 1 کردن، حمام از قبل (

 ) بشوئید را خود موهای سپس و کنید صبر دقیقه 19-9 و بمالید خود سر روی

  مثانه عفونت -3

 آن و کمرد   حل گرم آب لیوان 1 در را دارچین پودر خوری چای قاشق 1 با همرا  به عسل غذاخوری قاشق (2 

  )برود بین از را مثانه های میکروب که شود می باعث روش این. بنوشید را

  دندان درد-4

 روی را حاصمله  خمیمر  و کمرد   مخلوط دارچین پودر خوری چای قاشق 1 با همرا  به عسل چایخوری قاشق (5

 )شود درمان دردنا  و خراب دندان تا دهید انجام روز در بار 3 را عمل این. بمالید خراب دندان

  كلسترول-5

 حمل  چمای  لیوان 2 برابر مقداری در را دارچین پودر خوری چای قاشق 3 با همرا  به عسل غذاخوری قاشق 2) 

 )آید می پایین درصد11 انداز  به خون کلسترول ساعت 2 از بعد وسیله بدین. بنوشید را آن و کرد 

 )است مفید بسیار کلسترول به مبتال بیماران درمان در خالص عسل مصرف که است داد  نشان اخیر تحقیقات(

  سرماخوردگي -6

 این. کنید استفاد  دارچین پودر چایخوری قاشق 4/1 با گرم عسل غذاخوری قاشق 1 مخلوط از روز 3 مدت به (

 )رود می کار به سینوزیت و سرماخوردگی مزمن، سرفه درمان برای روش
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  ناباروري -7

 )شود برطرف مشکل این تا کنند میل خواب از قبل را عسل غذاخوری قاشق 2 مردان (

  .كنند استفاده شدن باردار براي دارچین پودر از توانند مي زنان -8

 روز در مرتمب  طور به را آن و کرد  مخلوط عسل خوری چای قاشق2/1 با را دارچین پودر مقداری نابارور زنان (

  )شود بدن وارد بزاق طریق از حاصل مخلوط که شود می باعث کار این. دهند قرار خود دهان یا لثه روی

 بمه  شروع مردان و زنان اینکه تا. شد نمی متولد نوزادی هیچ سال 14 مدت برای( آمریکا در شهری) مریلند در )

 (شدند باردار زنان کوتاهی مدت از بعد و کردند دارچین و عسل خوردن

  درد معده -9

 )باشد می نفخ و معد  زخم معد ، درد کنند  درمان ، دارچین پودر و عسل مخلوط(

  قلبي بیماري -11

 مرتب طور به را روش این. دهید قرار مربا جای به نان روی بر را آن و کنید تهیه را دارچین پودر و عسل خمیر (

 نفمس  راحتمی  بمه  قلمب،  ضمربان  کماهش  کلسمترول،  آوردن پمایین  باعث روش این. کنید میل صبحانه عنوان به

 (شود می قلبی بیماری از جلوگیری و خون جریان شدن بهتر کشیدن،

  ايمني سیستم بهبود -11

  )شود می ویروس و باکتری از بدن حفاظت باعث دارچین و عسل از روزانه استفاد  (

 )کند می مقاوم را بدن و باشد می آهن و ویتامین زیادی مقدار محتوی عسل،(

 و هما  ویمروس  بما  بهتمر  درنتیجمه  و شود می خون سفید های گلبول بهتر عملکرد باعث عسل، از روزانه استفاد (

 )جنگد می بدن به شد  وارد های باکتری

  هاضمه سوء -12
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 اسمید  کمه  شمود  ممی  باعث کار این. بریزید عسل غذاخوری قاشق 2 روی را دارچین پودر غذا، وعد  هر از قبل (

 )کند جلوگیری هاضمه سوء از و کند هضم را معد  به وارد  غذای و شود ترشح معد 

  آنفلوآنزا -13

 )کند می جلوگیری سرماخوردگی و آنفلوآنزا از ترتیب این به و است طبیعی مفید مواد محتوی عسل (

  عمر طول افزايش -14

 )شود می زودرس پیری برند  بین از دارچین پودر و عسل با چای نوشیدن(

 میمل  چمای  ماننمد  و بجوشانید و کرد  حل آب فنجان 3 در را دارچین پودر قاشق 1 و عسل غذاخوری قاشق( 4

 )باشید داشته نرم و لطیف پوستی تا بنوشید فنجان 4/1 مقدار به روز در بار 3-4. کنید

  تاول  -15

 و بگذارید تاول روی خواب، از قبل و کرد  مخلوط دارچین پودر غذاخوری قاشق 1 با عسل غذاخوری قاشق  3)

 دهیمد،  انجام روز هر هفته 2 مدت به را کار این اگر. بشویید گرم آب با را تاول روی بر شد  مالید  مخلوط صبح

 )برد خواهید بین از ریشه از را تاول

  پوستي عفونت -16

 )شوند می درمان دارچین پودر و عسل از استفاد  با اگزما و پوستی های عفونت تمام (

  وزن كاهش -17

 )بنوشید خالی معد  با صبحانه از قبل و روز هر را دارچین پودر و آب،عسل فنجان 1)

 )گردد می وزن کاهش باعث و کرد  جلوگیری بدن در چربی تجم  از بنوشید، روز هر را شد  گفته مخلوط اگر (

  سرطان-18

 )است شد  شناخته استخوان و معد  های سرطان کنند  درمان دارچین، و عسل (
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 از جلموگیری  برای را دارچین پودر خوری چای قاشق 1 با عسل غذاخوری قاشق 1 روز، در بار 3 و ما  1 برای (

  )کنید مصرف سرطان

  گرسنگي -19

  )باشد می مفید بسیار بلکه نیست، مضر تنها نه عسل شکر که است این دهند  نشان اخیر مطالعات (

 ).گیرد می را گرسنگی جلوی دارچین و عسل از مساوی مقدار(

 دارای و تمر  سرزند  که شود می باعث دارچین، پودر کمی مقدار و آب لیوان 1 در عسل غذاخوری قاشق نصف (

 )باشید بیشتر انرژی

  بد تنفس -21

 نفس راحت باعث روش این. بنوشید و کرد  مخلوط گرم آب با را دارچین و عسل خوری چای قاشق 1 ها صبح(

 )شود می کشیدن

  شنوايي كم -21

 شود می شنوایی بهبود باعث دارچین و عسل ، مساوی مقدار مصرف

 اسمت،  مشخصمی  گمل  نموع  یمک  از که گل تک عسل ندرت به و هستند گل چند غالبا بازار در موجود های عسل

 ...یافت توان می

 :است زير حاالت از يکي بازار در موجود عسل صورت هر در

 خمارج ( عسل شان) قاب از اکستراکتور، نام به دستگاهی وسیله به عسل این (:شهد) شده صاف مايع عسل ▪

  .است رویت قابل بلورهای فاقد و شود می بندی بسته و صاف شد ،

 رُس عسمل » کشمورمان  زنبورداری اصطالح در که است مانند کرم یا سفت کامال عسل نوع این :متبلور عسل ▪

 رطوبمت  و سرما موم، ذرات گلوکز، قند مقدار دیاستاز، آنزیم وجود ها، گل گرد  دانه وجود. شود می نامید  «شد 

 آن شمدن  فاسمد  یما  عسمل  ناخالصمی  بر دلیل حالت این که است ذکر قابل. موثرند عسل زدن شکر  سرعت در

 در عسمل  مشتریان. کنند می رُس( اقاقیا عسل) سال چهار یا ما  دو بین زود یا دیر خالص های عسل همه. نیست
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 همای  بندی بسته در را عسل این زنبورداران و پسندند می بیشتر را کریستالی یا کرد  رُس فرم کشورها از بسیاری

  .کنند می عرضه بازار به مختلفی

 بایمد  عسمل  ایمن  از اسمتفاد   در. رسمد  می فروش به موم با و عسل شانه همرا  به که است عسلی: شانه عسل ▪

 شمیر   بما  تغذیمه  جمای  بمه  مصمنوعی  همای  شیر  و شکر تغذیه با عسل زنبور است ممکن زیرا باشیم آگا  هموار 

 مموم  از اسمتفاد   خصوص در را مهمی نکته است الزم ضمنا. باشد کرد  پر شان در و تولید را عسل این گیاهان،

 تولیمد  مموم  کیلموگرم  یک بتوانند تا کنند مصرف عسل کیلوگرم هشت باید کارگر زنبورداران. نماییم اشار  عسل

 موم امروز  جهت همین به. شود موم تولید صرف باید انرژی و وقت قدر چه که دهد می نشان موضوع این. کنند

  .دهند می قرار زنبورداران اختیار در پایه موم برگه عنوان به و کنند می آج صنعتی صورت به را

 بمدون  و نبود  جذب و هضم قابل انسان گوارش دستگا  در مصنوعی صورت به چه و طبیعی صورت به چه موم

 گموارش  دسمتگا   تقویمت  موجمب  مموم  جویمدن  که دارند اعتقاد برخی. شود می دف  بدن از مصرف از پس تغییر

 شمد   پاشمی  سمم  کندوهای در بدانید، باید. نیست دست در علمی اطالعات گونه هیچ مورد این در البته گردد می

 خموردن  و جویمدن  از شمود  می توصیه و است زیاد بسیار موم در سم حضور احتمال زنبور، جلدی های انگل علیه

 باشید مطمئن کندو سمپاشی عدم از آنکه مگر کنید خودداری موم

 شیرین های میو  از سپس{ 66}گیرد منزل بلندیها و درختان و ها کو  در که کرد وحی را عسل زنبور خداوند و

 رنگهای به شیرین شربتی آنها درون از آنگا . بپویید اطاعت به را پروردگارتان را  و بخورید خوشبو گلهای شهد و

 تفکر که گروهی برای است ای نشانه و آیت این در مسلما. است آن در مردمان شفای که آید می بیرون گوناگون

 میکنند

 روی چگونمه  کمه  بنگریمد  عسمل  زنبمور  بمه . )کننمد  می نگا  بیماریها گر درمان دید  به عسل به احادیث و قرآن

 (  میکنند فکر که است کسانی برای عالئمی این، در و هاست انسان برای درمانی...  و سازد می کندو درختان

 قمرآن  و اسمت  جسممی  بیمماری  هر برای درمانی اثر دارای عسل: )فرماید می(  ص)  اسالم پیامبر این بر عالو  

 (بخاری ( )کنم می توصیه شما برای را 2 هر بنابراین است روحی بیماریهای برای درمانی اثر دارای

 بمه  مموارد  ایمن .  است گذاشته صحه جراحی و پزشکی در عسل مفید اثرات بر علمی تحقیقات اخیر سالهای در 

 است ذیل شرح
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 اسالم در عسل زنبور و عسل

 شفاءُ فیه عسل ، هستند شفابخش وسیله دو هر عسل و قرآن: فرماید می که عسل و قرآن مورد در است حدیثی

 است آن در مردمان شفای)للناس

 عسمل  کلمه آیه دو در کریم قرآن.باشد می(هاست سینه درون آنچه برای شفاست) الصدور فی لما شفاءُ قرآن و 

 است داد  وعد  نیکوکاران به بهشت ستودن در خداوند که 19 آیه(ص)محمد سور  در نخست:است نمود  ذکر را

 یمادآوری  آنمرا  شمفابخش   خمواص  کمه  نحل سور  در وسپس است روان ناب و پا  عسل از نهرهایی آنجا در که

 :فرماید می چنین عسل زنبور و عسل مورد در سور  این 65و 66 های آیه در و نمود 

 فاسملکی  الثمرات کل من کلی ثم یعرشون ومما الشٌجر من و بیوتا الجبال من اتخذی ان انٌحل الی رٌبک اوحی و 

 .یتفکرون لقوم الیة ذالک فی انٌ للناس شفاءُ فیه الوانه مختلفُ شرابُ بطونها من یخرج ذلال ربک سبل

 شیرین  های میو  از سپس. گیرید منزل ها بلندی و درختان و  کوهها در که کرد وحی عسل زنبور به خداوند و

 رنگهمای  بمه  شمیرین  شمربتی  آنها درون از آنگا . بپوئید را خودتان پروردگار  راۀ و بخورید خوشبو گلهای شهد و

 تفکر که گروهی برای است ای نشانه و آیت این در مسلمأ. است آن در مردمان شفای که آید می بیرون گوناگون

 .کنند می

 توسم   جمذب  و هضمم  از پمس  که سازد می رنگارنگی شربت عسل زنبور که طور همان بینیم می فوق آیات در 

 و چشمم   را  از( تفکر) فاکر  نیروی با وقتی آدمی روان طور همین گردد، می بیماریها از انسان بخش شفا ، بدن

 بمی  حشر  این که بینید می و پردازد می کوچک حشر  این انگیز شگفت زندگی دربار  تفکر به چشایی و گوش

 باشمد  دید  ای دانشکد  و مکتب آنکه بی و ، است گشته استاد قنادی در ماهرانه ، شکرریزی هیچ شاگردی رنج

 با  باشد خواند  االجتماع علم آنکه بی و است گردید  مهندسین و معماران سرآمد مهندسی و معماری صنعت در

 کمه  شمود  می کشف برایش پیامبران نبوت و وحی مسئله ، است پرداخته اجتماعی زندگی به عالی تمدنی و نظم

 ، تممدن  و علمم  بشمر  بمرای  و پرداختمه  همنوعان راهنمایی و رهبری به پروردگار الهام و وحی یا و گشته مدرس

 آیمه  ، نحمل  سور ()یتفکرون لقوم الیة ذالک فی انٌ:)اند آورد  ارمغان به رستگاری و اخالق ، نیکبختی و سعادت

 .کنند می تفکر که گروهی برای است رمزهایی و آیت عسل زنبور زندگی در مسلمأ( 65
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 و. اسمت  الصدور فی لما شفاء  عسل زنبور زندگی در تفکر است، جسم شفابخش زنبور عسل که طور همان آری 

 و تکلیمف  شایسمته  را انسمان  تفکر نیروی که همچنان. گرداند می زایل پیامبران به نسبت را شبه و شک بیماری

 .سازد می مسئولیت تحمل و الهی دستورات و اوامر

 .گرداند می بینا و بصیر را بینا نا های قلب و رساند، می زمین روی در خدا جانشینی و خالفت مقام به را او و

 و عسمل  دربار  را مفضل خود شاگرد( ع)صادق امام: عسل زنبور و عسل دربار ( ع)صادق امام نظر از تفکر نمونه 

 :میکند تفکر به وادار چنین عسل زنبور

  زنبوران جم  در را آنچه و بنگر ضلعی شش های خانه تهیه و سازی عسل صنعت در اجتماعش و عسل زنبور به

 و شمگفت  را آن ؛ دهمی  قمرار  دقمت  و تامل مورد در را  آنها کار چنانچه مسلمأ ، بینی می ها زیرکی و ظرائف از

 چون ولی.  یابی می انسان کارهای ردیف در و شریف و عظیم را آن بنگری را کارهایشان وقتی ، بینی می ظریف

 آشمکاری  و واضمح  دلیل این در و. یابی می نادان و جاهل خویشتن به نسبت حتی را آنها بنگری زنبوران خود به

 ایمن  بما  آنمرا  کمه  است کسی آن از بلکه ، نیست  زنبورعسل  آن از صنعت این در حکمت و صواب اینکه بر است

 .است داد  قرار انسان مصلحت برای آن در را صنعت این و آفرید  طبیعت

 :پرسش

 کنید؟ بیان را آن پزشکی و علمی فواید لطفاً داند، می شفا را عسل خوردن قرآن

 :پاسخ

 :است پرداخته بدان نیز قرآن و آید می دست به عسل زنبور از که است لذیذی غذای عسل

 است شفاء مردم برای عسل خوردن» 1«لِلنَّاسِ شِفَاءٌ فِیهِ»

 عسمل  نوشمیدن  ماننمد  به مریضی، هیچ» 2«العسل شربة بمثل المریض یستشف لم: »فرمودند( ص)اسالم پیامبر

 «.کند نمی پیدا شفاء

 قمرآن،  از ای سمور   یمک  نمام  و. عسمل  بمرای  مگر است، نرفته کار به ها خوردنی ی دربار  قرآن، در «شفاء» ی واژ 

 :فرماید می عسل زنبور به وحی ی دربار  قرآن و است شد  داد ( عسل زنبور)=  نحل به اختصاص
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( ممردم ) کمه  همایی  داربسمت  و درختمان  و هما  کمو   از که نمود( غریزی الهام و) وحی عسل زنبور به تو پروردگار»

 نوشمیدن  منظمور  است مجاز اینجا در خوردن) بخور( گلها ی شیر  و) ثمرات تمام و برگزین هایی خانه سازند، می

 بما  شمرابی  هایشمان  شکم از و.« بپیما براحتی است کرد  تعیین تو برای پروردگارت که را هایی را  و( است خاص

 بمرای  اسمت  روشمنی  ی نشمانه  اممر  این در بیقین است شفا مردم برای آن در که شود می خارج مختلف های رنگ

 اندیشیدند می که جمعیتی

 :عسل زنبور در لوك بیماري

 :میشود دید  زیر صورت دو به عسل زنبور در لو  بیماری

 : آمريکائي لوك(الف

 هممه  بلکمه  شمد   کلنمی  یمک  نمابودی  منجربمه  تنهما  ونه سازد می وارد زنبوران رابه زیادی خسارات بیماری این

 بنمام  باسیل نوعی بیماری عامل.میدهد رخ فصلی هر در و نبود  فصلی بیماری این. نماید می نابود را زنبورستان

Bacillus Larvae ایمن  ضممنا  باشمند  ممی  باسمیل  ایمن  میزبان تنها کارگر زنبور های شفیر  و الروها که است 

 .دارد مقاومی بسیار اسپور باسیل

 :بیماري انتفال

 جموان  همای  زنبمور  نماقالن،  اغلب.میشود منتقل سالم الروهای به بیماری اسپور به آلود  غذای طریق از آلودگی

 ممی  کننمد  ممی  منتقمل  کندو از خارج به را ها شد  تلف الشه و نمود  تمیز را ها حجر  که زنبورهایی یا پرستار

 ممی  بیممار  را الرو و کمرد   مثمل  تولیمد  باسمیل  ایمن  که میشود باسیل به تبدیل اسپور زنبور الرو معد  در.باشند

 پمیش  مرحلمه  در مموم  بما  سملول  شمدن  پوشمانید   از پمس  را والرو برد می حمله زنبور الرو به ارگانیزم این.کند

 .برد می بین از شفیرگی

 :بیماري انتشار سرعت

 پیمداکردو  عمومیمت  بیماری که وقتی و باشد می الروها مردگان زیادی و کمی با متناسب بیماری انتشار سرعت

 کنمدو  جمعیمت  بر چون طرفی از و کرد  نظر صرف آنها کشیدن بیرون از زنبورها دیگر شدند زیاد مرد  الروهای

 .رود می بین از و شد  ضعیف کندو شود نمی افزود 
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 بسمیار  عسمل  ضمدعفونی  عمل و عادی های ضدعفونی و آفتاب،خشکی،حرارت،سردی نور مقابل در بیماری اسپر

 .است مقاوم

 :بیماري عالئم

 بمه  و شوند می خشک نهایت ودر درآمد  ای قهو  رنگ به ، مرد  ای شفیر  پیش مرحله در اثرآلودگی،الروها در

 پوشمش  بیمماری  ایمن  در معمموال . اسمت  مشکلی کار شانها ازسطح آنها حذف که آیند می در پوسته یک صورت

 بیمماری  ایمن  مشخصه عالئم از دیگر یکی.گردد می سوراخ بیماری پیشرفت از وپس شد  فرورفته سلولها محدب

 درب کمه  کنمدویی  متمری  یک تا است ممکن بو این.میرسد مشام به آلود  سلول از که است ماهی سیریشم بوی

 به شفیر  این شود وارد شد  فاسد شفیر  حاوی سلول درون کبریتی چوب وقتی. شود استشمام اند برداشته آنرا

 .آید می کش لزجی ماد  چون متر سانتی چند میزان

 :برخورد نحوه

 تمرا  و تیمازول  سمولفا  سمدیم  کمترمثل امکان حد تا ها بیوتیک آنتی از کردن استفاد  -1 مبارز  شیو  موثرترین

 محتویمات  تممام  و زنبورها با مبتال کندوی سوزاندن شد مبتال بیماری عامل به ما کندوی اگر آخر در-2 مایسین

 نیز ما کندوهای دیگر ابتال خطر صورت این غیر در چون است ممکنه را  ترین موثر... و موم،عسل از اعم داخلش

 .میرود

 :اروپايي لوك(ب

 آمریکمایی  لمو   ماننمد  بماکتری  این البته است Bacillus Alvei بنام باکتری نوعی از ناشی عفونی بیماری این

 بیماری این تولید برای کمکی یا ثانوی عامل یک بلکه نیست بیماری عامل تنها باسیل این.نماید نمی اسپر تولید

 .نماید نمی اسپر تولید هم باکتری این که است شد  شناخته Bacillus Pluton بنام

 :بیماري عالئم

 نمامنظمی .میرنمد  ممی  مختلفی سنین در الروها زیرا است متغیر بسیار آمریکایی لو  برعکس بیماری این عالئم

 خالی باید که کندو باز سلولهای بیماری پیشرفت با.دارد زیاد بستگی آلودگی زمان طول و بیماری شدت با عالئم

 .دارد قرار بسته سلولهای بین نامنظم و پراکند  بطور باشند مریض و سالم الرو یا و تخم دارای یا و
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 اند مرد  دارند قرار درب بدون حجر  ته در حلقه بشکل هنوز که صورتی در بیماری این در الروها از زیادی تعداد

 کمه  روزهمایی  و روزگی سه بین فاصله در اکثرا ولی گذردمرد  می تخم تفریخ از که روزگی سه فاصله در بعضی

 .شوند می تغذیه زیاد الروها موقعیکه در یعنی میرند می شوند می بسته ها حجر  درب

 آمریکایی لو  بیماری از را بیماری این سنشان به نسبت الروها مرگ زمان بودن نامنظم و سلول ته شدن حلقه

 .نماید می مشخص

 و داد  دست از را سالم کرم زند  سفید رنگ و براقی و چاقی بیمار الروهای که است این بیماری این نشانه اولین

 الروهمای  اسمت  آیمد،ممکن  می در روشن زرد رنگ به الرو مرگ به نزدیک و آیند می در روحی بی سفید برنگ

 پیمدا  سملول  در طبیعی غیر شکل که شود می سبب حرکات این و دهند نشان خود از طبیعی غیر حرکات مبتال

 .کنند

 وجمود  آن علمت  شود مشاهد  تیر  ای قهو  سفید یا تیر  خاکستری سفید رنگ کرم پشت طول در است ممکن

 نیست،اول موجود باکتری دیگر فرم و شد  دید  پلوتن باسیل شکل که تود  این در. باشد می باکتری زیاد تعداد

 شمفافیت  نمیم  و شمد   تبدیل خاکستری ای قهو  به زرد از آنهم رنگ و شروع پوسیدگی سپس و شد  حلقه الرو

 به اختصاص خاصیت میباشد،این الرو هیکل شدن پهن و شدن آب با همزمان زرد دهد،رنگ می دست از را خود

 .دارد بیماری این

 جمم   آن دور کمرم  بدن شد  تجزیه مواد اینکه بعلت تنفسی های لوله شد خشک سلول در کرم الشه که وقتی

 نما  شمکل  بما  و بود  ای قهو  خاکستری یا ای قهو  زرد برنگ الرو بقایای باالخر  و کند می پیدا برجستگی شد 

 هرگمز  کمرم  الشه بقایای( باشد نیامد  در منظم بشکل مرگ از قبل اگر)ماند می باقی سلول پایین بدیوار  منظم

 سملول  از را آنهما  از زیمادی  تعمداد  توانند می باسانی حجرات کردن تمیز برای کارگر و چسبد نمی سلول بدیوار 

 .نمایند خارج

 بمه  الروهما  ممواد  که موقعی ولی باشد می زدگی کپک ترشیدگی بوی بیماری اول های دور  در بیماری این بوی

 الروهای اینکه دیگر مطلب.رسد می مشام به باشد می زنند  خیلی که گندید  گوشت بوی آید می در طناب فرم

 .نیست اینچنین آمریکایی لو  در که صورتی در شوند می مبتال این به هم نرها و ملکه


