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چکیده
 این حشرهکش.ایمیداکلوپرید حشرهکشی از گروه نئونیکوتینوئیدها است که در کنترل آفات کشاورزی بهطور گسترده استفاده میشود
 ازآنجاییکه.) نیز تأثیر بگذاردApis mellifera(  روی حشرات مفید ازجمله زنبور عسل،میتواند عالوه بر تأثیر روی حشرات آفت
 هدف از این پژوهش بررسی یادگیری و حافظۀ، نقش مهمی در رفتار و ارتباط اجتماعی زنبور عسل دارد،یادگیری و حافظه
زنبورهای عسل تیمارشده با دز زیرکشندۀ ایمیداکلوپرید با استفاده از روش واکنش انبساط خرطوم در شرایط کنترلشدۀ آزمایشگاهی
 زنبور خرطوم خود را برای مصرف محلول، زمانی که شاخک زنبور عسل با محلول ساکارز تحریک میشود، در این روش.بود
 زنبور، وقتی محلول ساکارز (محرک غیرشرطی) با محرکهایی مانند بو و رنگ (محرک شرطی) جفت شود.ساکارز باز میکند
 دادههای بهدستآمده از این پژوهش نشان دادند که تیمار گوارشی زنبور.میتواند ارتباط بین دو محرک را یاد بگیرد و به یاد آورد
، تأثیری نگذاشت؛ اما سبب کاهش عملکرد یادگیری، شربت غیرآلوده و واکنشپذیری به آب،عسل با این حشرهکش بر مصرف آب
 نتایج ما نشان میدهدند که تغییرات ایجادشده توسط دز. بینایی و واکنشپذیری به غلظتهای مختلف ساکارز شد،حافظۀ بویایی
زیرکشندۀ ایمیداکلوپرید روی زنبور عسل معمولی بر فعالیت واکنشپذیری آنها اثر گذاشته که منجر به اختالل در رفتار چراگری
.شده و درنهایت سبب کاهش سالمت کلنی میشود
. زنبور عسل، یادگیری و حافظه، واکنشپذیری، ایمیداکلوپرید:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Imidacloprid is an insecticide from the group of neonicotinoids that is widely used to control agricultural pests.
Furthermore, this insecticide can also affect beneficial insects such as honey bees (Apis mellifera). Since learning
and memory play an important role in honey bee behavior and social communication, this study aimed to
investigate the learning and memory of honey bees treated with a sub-lethal dose of imidacloprid using the
proboscis’ extension reflex method under controlled laboratory conditions. In this method, when the honey
bee's antenna is stimulated with a sucrose solution, the bee extends its proboscis to consume sucrose solution.
When sucrose solution (unconditioned stimulus) is paired with stimuli such as odor and color (conditioned
stimulus), the bee can learn and remember the relationship between the two stimuli. Data from this study showed
that the oral treatment of honey bees with this insecticide did not affect water consumption, uncontaminated syrup,
and water responsiveness. But it reduced olfactory and visual learning and memory performances, and
responsiveness to various sucrose concentrations. Therefore, our results show that the changes made by the sublethal dose of imidacloprid have affected honey bee's responsiveness, which ultimately reduced colony health.
Keywords: Imidacloprid, Responsiveness, Learning and Memory, honey bee.
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مقدمه
زنبور عسل نقش مهمی در گردهافشانی گیاهان و
محصوالت کشاورزی دارد و از مهمترین گردهافشانها
در دنیا تلقی میشود ()Lonsdorf et al., 2011؛
بنابراین جزء مهمی در امنیت غذایی و حفظ تنوع
زیستی است ( Bascompte et al., 2006; Fontaine et
)al., 2005; Klein et al., 2006؛ اما طی سالهای
اخیر ،تعداد کندوهای زنبورهای عسل در دنیا کاهش
یافته است ) .(Goulson et al., 2015همچنین در این
سالها ،هشدارهایی در مورد کاهش میزان گردهافشانی
در سراسر جهان گزارش شده است ( & Aizen
 .)Harder, 2009; Klein et al., 2006بررسی علتهای
این مشکل از زوایای مختلف در دست بررسی است.
یکی از علتهای مطرح ،کاربرد وسیع آفتکشهای
شیمیایی در مزارع و باغها است که میتواند روی
حشرات مفید ،ازجمله زنبور عسل اثرگذار باشد .رفتار
گردهافشانی زنبور نیز میتواند توسط آفتکشها تحت
تأثیر قرار گیرد (.)Desneux et al., 2007
برای ارزیابی اثرات آفتکشها روی زنبور عسل،
روشهای پژوهشی مختلف مانند آزمایشهای رفتاری،
توسعه یافتهاند ( Desneux et al., 2007; Thompson,
 .)2003; Pham-Delègue et al., 2002یکی از
مهمترین آزمایشهای رفتاری ،واکنش باز شدن
خرطوم (PER) 1در زنبور عسل است که در پاسخ به
تحریک شاخکها با محلول ساکارز بهعنوان پاداش
اتفاق میافتد ( .)Pankiw & Page, 2003در طبیعت
واکنش باز شدن خرطوم ،زمانی رخ میدهد که شاخک
زنبور عسل هنگام چرا با شهد گل تماس پیدا میکند.
در آزمایشگاه ،زمانی که شاخکهای حشرات بهصورت
مصنوعی با محلول ساکارز تحریک شود ،همان رفتار را
نشان میدهند (.)Matsumoto et al., 2012
در جانوران ،یادگیری وابسته ،2توسط محرک
شرطی 3و محرک غیرشرطی 4رخ میدهد .محرک
غیرشرطی محرکی است که بهصورت ذاتی سبب ایجاد

)1. Proboscis extension reflex (PER
2. Associative learning
)3. Conditioned stimulus (CS
)4. Unconditioned stimulus (US

پاسخ میشود ،درصورتیکه محرک شرطی ،یک
محرک خنثی و بدون هیچ ارتباط با پاسخ است
( .)Pavlov, 1927حشرات به دلیل سامانههای عصبی
به نسبت ساده در مقایسه با مهرهداران ،مدلی مناسب
برای مطالعات یادگیری و حافظه هستند و در بین
حشرات ،زنبورهای عسل بیشترین توانایی یادگیری را
دارند (.)Giurfa, 2007; Giurfa & Sandoz, 2012
زنبور عسل میتواند بین پاداش غذایی و محرکهای
حسی مختلف مانند محرکهای بویایی ،محرکهای
رنگی و الگوهای بصری ،ارتباط و وابستگی برقرار کند
( .)Giurfa, 2007; Menzel, 1999واکنش باز شدن
خرطوم ،قسمتی از رفتار تغذیهای است .زنبور عسل
همچنین میتواند در طی فرایند شرطی شدن بین
محرک شرطی مانند بو و رنگ و محرک غیرشرطی
مانند ساکارز ارتباط و وابستگی برقرار کند و زمانی که
فقط در معرض محرک شرطی قرار گرفت میتواند
واکنش باز شدن خرطوم را انجام دهد (Bitterman et
).al., 1983; Frings & Frings, 1949

آفتکشهای
روی
پژوهشها
اخیراً
نئونیکوتینوئیدی متمرکز شده است ( Goulson,
 .)2013این ترکیبات به گیرندههای استیل کولین
حشرات متصل شده و در غلظت مناسب ،سبب مرگ
حشره میشوند ( .)Jeschke & Nauen, 2008با وجود
نگرانی در مورد اثرات مضر این ترکیبات ،آنها بهطور
گسترده در سراسر جهان استفاده میشوند ( Abrol,
 .)2013ایمیداکلوپرید یک حشرهکش سیستمیک و از
ترکیبات نئونیکوتینوئیدی است ،که بر سامانۀ عصبی
مرکزی حشره اثر میکند (.)Schmuck et al., 2003
این آفتکش ،دامنۀ تأثیر وسیعی دارد و با توجه به
کارایی باالی آن ،استفاده از آن در سراسر جهان در
حال افزایش است (.)Medrzycki et al., 2003
ایران ازنظر تولید عسل و تعداد کلنی در سطح
جهانی به ترتیب رتبه چهارم و پنجم را به خود
اختصاص داده است ( .)Bee Culture, 2018در حال
حاضر به علت توسعه صنعت زنبورداری در کشور و
کاربرد به نسبت گسترده آفتکشهای نئونیکوتینوئیدی
در مزارع و باغهای ایران ،مطالعۀ اثر این گروه از

دانش گیاهپزشکی ایران ،دورة  ،51شمارة  ،2پاییز و زمستان 1399

آفتکشها روی زنبور عسل ضرورت دارد .یکی از
دالیل تلفات زنبور عسل در سالهای اخیر در کشور،
میتواند اثر آفتکشهای شیمیایی ازجمله حشرهکش
ایمیداکلوپرید بر رفتار و زیستشناسی زنبور باشد.
تأثیراتی که دزهای زیرکشندة آفتکشها میتوانند در
مراحل مختلف رشد و نمو زنبور عسل ایجاد کنند
میتواند شامل زندهمانی الروها ،شفیرهها یا درصد
خروج حشرات بالغ و یا حتی تغییرات رفتاری که در
حشرات بالغ میگذارد باشد ;(Tavares et al., 2017
) .Tavares et al., 2015لذا هدف از پژوهش حاضر،
بررسی تأثیر دز زیرکشندة ایمیداکلوپرید ،بر تغییرات
رفتاری و تغذیهای با استفاده از واکنش باز شدن
خرطوم ،در زنبور عسل معمولی  A. melliferaاست.
مواد و روشها
محل اجرا و مکان نمونهبرداری
آزمایشها در گروه گیاهپزشکی پردیس کشاورزی و
منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج) انجام شد.
کندوهای زنبور عسل A. melliferaپس از خریداری از
یکی زنبورداران کرج در محوطۀ دانشگاه نگهداری
شدند .تغذیۀ کندوها با محلول ساکارز هفتهای دوبار
انجام میشد .نمونهبرداری بهصورت روزانه و هنگام
صبح انجام میگرفت و نمونهها پس از جمعآوری به
آزمایشگاه منتقل میشدند.
ترکیب شیمیایی
حشرهکش ایمیداکلوپرید با فرموالسیون  SC 35%از
شرکت ملی شیمی کشاورز تهیه شد و در این آزمایش
استفاده شد.
آزمونهای مرگومیر و تعیین LC50

اندازهگیری  LC50با استتفاده از روش
( )2003و  )2013( Laurino et al.با کمتی تغییتر انجتام
شد .ابتدا آزمونهای اولیه برای یافتن غلظتهای بتاال و
پایین که سبب مرگومیر حتدود  15تتا  %80حشترات
بالغ کارگر زنبور عسل (باالی  20روز) میشود انجتام و
Miranda et al.
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سپس آزمون اصلی انجتام شتد .آزمتایش مقتدماتی بتا
تعداد  10زنبور برای تعیین محدودة غلظتتهتا (،0.05
 0.38 ،0.19 ،0.09و  0.76میلتتتیگتتترم در لیتتتتر) و
آزمایش اصلی با تعداد  25زنبتور عستل انجتام شتدند.
برای انجام آزمایش زنبورهای بالغ کارگر (سن بیشتر از
 20روز) از سکوی پرواز جلوی کندو جمعآوری شتدند.
زنبورها درون ظروف پالستیکی تهویه دار و در انکوباتور
تاریک در دمتای  35±1درجتۀ سلستیوس و رطوبتت%
 50±5نگهداری شدند .پس از انجام آزمایشهای اولیه،
دزهتتتای مختلتتتف  0.38 ،0.19 ،0.09 ،0.05و 0.76
میلی گرم در لیتر ایمیداکلوپرید در محلول ستاکارز 50
درصتتد ،آمتتاده و از میکروتیتتو هتتای  2میل تیلیتتتری
بهعنوان ظترف غتذا 5استتفاده شتد و بترای تغذیته ،در
اختیار زنبورها قرار گرفت .یتک ستاعت بعتد از تیمتار،
محلول ساکارز بتدون حشتره کتش ،جتایگزین محلتول
ساکارز حاوی دزهای زیرکشتندة ایمیداکلوپریتد شتد و
تعداد زنبورهای مرده 24 ،ساعت پس از شروع آزمتون،
ثبت گردید .از ظترف غتذا حتاوی محلتول ستاکارز 50
درصد بهعنوان شاهد استفاده شد .این آزمایش در سته
تکرار انجام شد.
چگونگی در معرض قرار دادن زنبور برای انجام
آزمونهای رفتاری و تغذیهای
آزمایشها در بهار و تابستان  1397روی ترکیب سنی
(باالی  20روز) زنبورهای عسل کارگر که از سکوی
ورودی کندو جمعآوری شده بودند ،انجام شد.
زنبورهای بالغ جمعآوریشده پس از انتقال به
آزمایشگاه به ظروف پالستیکی تهویهدار ( 8سانتیمتر
ارتفاع 7،سانتیمتر قطر) منتقل شدند .بر اساس روش
 )EPPO, 1992(EPPO 170زنبورهای جمعآوریشده
برای  2ساعت گرسنه ماندند .سپس محلول شربت
حاوی حشرهکش (محلول ساکارز  50درصد حاوی دز
زیرکشندة حشرهکش) یا شربت بدون حشرهکش
(شاهد) و آ  ،درون میکروتیو های  2میلیلیتری به
مدت  2ساعت در اختیار زنبورها قرار داده شد .شش

5. Feeder
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تکرار برای هر تیمار در نظر گرفته شد .هر تکرار شامل
 30زنبور کارگر بود.
آزمونهای رفتاری (واکنشپذیری به آب،
ساکارز ،محرک بویایی و نور)
دو ساعت پسازآنکه زنبورها در معرض محلول حاوی
حشرهکش قرار گرفتند (توصیفشده در پاراگراف
قبل) ،روی یخ بیحس شده و روی سرسمپلرهای
آبیرنگ سوار شدند .با استفاده از نوارچسبهای
پالستیکی ،سر زنبور طوری قرار گرفت که فقط
شاخک و قطعات دهانی آنها آزادانه حرکت کند
(شکل  .)1برای ثابت نگه داشتن قسمت پایین بدن
زنبور ،از تکهای پنبه استفاده شد .این زنبورها 3 ،تا 4
ساعت درون انکوباتور در شرایط تاریکی کامل ،دمای
 35±1درجۀ سلسیوس و رطوبت  50±5درصد قرار
داده شدند تا با شرایط جدید تطابق یابند.

شکل  .1زنبورهای عسل محصورشده در تیپهای آبیرنگ
برای انجام آزمونهای رفتاری

بند  )4آزمون واکنش باز شدن خرطوم زنبور عسل با
آ انجام شد .برای انجام این آزمون ،شاخک زنبور
عسل ،با آ تحریک شد و تعداد واکنش باز شدن
خرطوم در گروه تیمار و شاهد ثبت گردید .همچنین
برای آزمون واکنش باز شدن خرطوم به محلول
ساکارز ،شاخک زنبور با غلظتهای ،3 ،1 ،0.1 ،0.03
 10و  30درصد محلول ساکارز به فاصله زمانی 3
دقیقهای تحریک شد و تعداد واکنش باز شدن خرطوم
در گروه تیمار و شاهد ثبت گردید ( Aliouane et al.,
.)2009
واکنشپذیری زنبور عسل به بو
برای انجام این آزمایش ،دز زیرکشندة ایمیداکلوپرید
به زنبور خورانده شد (توصیفشده در بند  )4و بعد از
آماده شدن نمونهها برای آزمایشهای رفتاری،
زنبورهایی انتخا شدند که با تماس ساکارز  50درصد
به شاخکشان ،واکنش باز شدن خرطوم را نشان دادند.
برای آزمایش شرطی شدن ،محرک شرطی 10
میکرولیتر لینالول خالص (بوی معمولی گلها) روی
کاغذهای صافی واتمن ریخته شد و داخل سرنگهای
 5میلیلیتری قرار داده شد و هر زنبور به مدت 6
ثانیه ،در معرض این بو قرار گرفت .بعد از  3ثانیه طی
دریافت بو ،محلول ساکارز  50درصد با استفاده از
خاللدندان با شاخک زنبور تماس داده شد و فوراً پس
از باز شدن خرطوم ،همان محلول ساکارز (قبل از
اینکه دریافت بو پایان یابد) بهعنوان پاداش به زنبور
داده شد .این آزمایش  3بار با فاصله زمانی 10
دقیقهای انجام شد ،پس از یک ساعت ،هر زنبور در
معرض محرک شرطی (بو) قرار گرفت (فاز حذف) و
تعداد بازشدنهای خرطوم در طی این آزمایش،
بهصورت بله یا خیر ،ثبت شد ( Al Naggar et al.,
2015; Aliouane et al., 2009; Decourtye et al.,
.)2005

Figure 1. Harnessed honey bees with plastic tape
in blue tips to perform behavioral tests

واکنشپذیری زنبور عسل به رنگ
واکنشپذیری زنبور عسل به آب و ساکارز
بعد از در معرض قرار گرفتن گوارشی (توصیفشده در

برای انجام این آزمایش زنبور از طریق گوارش در
معرض حشرهکش قرار گرفت و بعد از آماده شدن
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نمونهها برای آزمایش رفتاری زنبورهایی انتخا شدند
که با تماس ساکارز  50درصد ،به شاخکشان ،واکنش
انبساط خرطوم را نشان دهند .برای آزمایش شرطی
شدن ،محرک شرطی المپ  LEDآبیرنگ (شدت نور
 90 10لوکس) بود که زنبور عسل ،ترجیح خاصی به
این رنگ نشان میدهد.
هر زنبور به مدت  8ثانیه در معرض نور آبی قرار
گرفت و در  4ثانیه پایانی ،محلول ساکارز  50درصد
توسط خاللدندان با شاخک حشره تماس داده شد و
بالفاصله پس از باز شدن خرطوم ،همان محلول ساکارز
بهعنوان پاداش به زنبور داده شد .این آزمایش  10بار
و در محیط تاریک انجام شد و فاصلۀ بین هر آزمایش
 10دقیقه بود.
سپس بهمنظور یادگیری رنگ آموختهشده ،یک
ساعت بعد از انجام آخرین آزمایش شرطی شدن ،هر
زنبور به مدت  8ثانیه در معرض محرک شرطی (رنگ)
قرار گرفت و تعداد باز شدنهای خرطوم شرطی شده
طی این آزمایش ثبت شد (Dobrin & Fahrbach,
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حاوی دز زیرکشندة ایمیداکلوپرید (توصیفشده در بند
 )4قرار گرفت ،محلول ساکارز غیر آلوده و آ به مدت
 24ساعت در اختیار آنها قرار داده شد .میزان مصرف
شربت آلوده 2 ،ساعت پس از مصرف و میزان شربت
غیر آلوده و آ  24 ،ساعت پس از مصرف ،اندازهگیری
شد ( Aliouane et al., 2009; Ramirez-Romero et
.)al., 2008

تجزیه آماری
از نرمافزار  Polo Plusجهت تعیین  LCو حدود
50

اطمینان استفاده شد .از آزمونهای  Tو کای اسکوئر
نرمافزار  SPSS 24در سطح  5درصد برای
تجزیهوتحلیل آزمایشهای تغذیهای و رفتاری استفاده
شد.
نتایج
آزمونهای مرگومیر و تعیین  LC50و LC30

جدول  1مقدار

).2012

 LCو  LCگوارشی پس از 24

50

30

ساعت را نشان میدهد .در این آزمایش میزان دز
زیرکشند برای ایمیداکلوپرید  0/16میلیگرم در لیتر
به دست آمد که در آزمونهای رفتاری و تغذیهای
استفاه شد.

آزمونهای تغذیهای (میزان مصرف آب ،شربت
آلوده و غیر آلوده)
دو ساعت پسازاینکه زنبور در معرض محلول ساکارز

جدول  .1تعیین  LCو  LCگوارشی ایمیداکلوپرید روی زنبور عسل معمولی Apis mellifera
50

30

Table 1. Determination of oral LC50 and LC30 of imidacloprid on honey bee, Apis mellifera
D.F

χ2

C.I.95%

)LC30 (mg/l

)LC50 (mg/l

Number of honey bees

Exposure

13

8.046

0.444 – 0.246

-

0.32

25

Oral

0.217 – 0.105

0.16

-

-

واکنشپذیری ) (PERزنبور عسل به آب و ساکارز
در معرض قرارگیری گوارشی زنبور عسل با دز
زیرکشندة ایمیداکلوپرید اثری بر واکنشپذیری به آ
در گروه تیمار و شاهد (شکل  2الف) نداشت؛ اما

افزایش معنیداری در واکنشپذیری به غلظتهای
مختلف ساکارز در گروه تیمار و شاهد مشاهده شد
(شکل .) 2
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شکل ( .2الف) واکنشپذیری زنبورهای عسل به آ بعد از قرارگرفتن در معرض دز زیرکشندة ایمیداکلوپرید.
Figure 2. (A) Water responsiveness of honey bees after sub-lethal exposure to imidacloprid. Treatments
with different letters are significantly different at P<0.05.
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)Sucrose concentrations(%

شکل  ) ( .2واکنشپذیری زنبورهای عسل به غلظتهای مختلف ساکارز بعد از قرارگرفتن در معرض دز زیرکشندة
ایمیداکلوپرید.
Figure 2. (B( Sucrose responsiveness of honey bees after sub-lethal exposure to imidacloprid.

واکنشپذیری ) (PERزنبور عسل به بو

واکنشپذیری ) (PERزنبور عسل به رنگ

در واکنشپذیری زنبور عسل به بو اختالف معنیداری
در گروه تیمارشده با محلول ساکارز حاوی دز
زیرکشندة ایمیداکلوپرید ) (LC30و گروه شاهد در
مراحل یادگیری (شکل  3الف) و حافظه (شکل ) 3
مشاهده شد .نتایج نشان دادند ایمیداکلوپرید یادگیری
و حافظۀ بویایی را دچار اختالل میکند.

در معرض قرارگیری گوارشی با محلول ساکارز حاوی
دز زیرکشندة ایمیداکلوپرید ) (LC30اثرات منفی بر
یادگیری بینایی زنبور عسلهای تیمارشده و
تیمارنشده در مراحل یادگیری (شکل  4الف) و حافظه
(شکل  ) 4داشت.
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. عملکرد یادگیری بویایی (الف) و حافظه ( ) در زنبورهای عسل بعد از قرارگرفتن در معرض دز زیرکشندة ایمیداکلوپرید.3 شکل
. هستندp<0.05 حروف متفاوت بیانگر تفاوت معنیدار
Figure 3. Olfactory learning (A) and memory (B) performance of honey bees after sub-lethal exposure
to imidacloprid. Treatments with different letters are significantly different at P<0.05.
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Imidacloprid
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% PER

B
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0
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.
شکل  .4عملکرد یادگیری بینایی (الف) و حافظه ( ) در زنبورهای عسل بعد از قرار گرفتن در معرض دز زیرکشندة
ایمیداکلوپرید .حروف متفاوت بیانگر تفاوت معنیدار  p<0.05هستند.
Figure 4. Visual learning (A) and memory (B) performance of honey bees after sub-lethal exposure to
imidacloprid. Treatments with different letters are significantly different at P<0.05.

آزمونهای تغذیهای (میزان مصرف آب ،شربت
آلوده و غیر آلوده)
بین میزان مصرف آ (شکل  5الف) و شربت غیر
آلوده (شکل  ) 5در گروه تیمار و شاهد ازلحاظ
آماری اختالف معنیداری مشاهده نشد ) P˃0.6و
(P˃0.08؛ اما بین میزان مصرف شربت آلوده (حاوی دز

زیرکشندة حشرهکش) (شکل  5ج) در زنبورهای عسل
ازلحاظ آماری اختالف معنیداری مشاهده شد
) .(P˃0.03میزان مصرف شربت آلوده در گروه
زنبورهای عسل تیمارشده نسبت به زنبورهای عسل
تیمارنشده کاهش داشت.

شکل ( .5الف) مصرف آ (میانگین  ±انحراف معیار) اندازهگیریشده در زنبورهای عسل تیمارشده و تیمارنشده با دز
زیرکشندة ایمیداکلوپرید .حروف متفاوت بیانگر تفاوت معنیدار  p<0.05هستند.
 Figure 5. (A) Water consumption (Mean ± SE) measured in honey bees treated and untreated with sublethal dose of imidacloprid. Treatments with different letters are significantly different at P<0.05.
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شکل  ) ( .5مصرف شربت بدون حشرهکش (میانگین  ±انحراف معیار) اندازهگیریشده در زنبورهای عسل تیمارشده و
تیمارنشده با دز زیرکشندة ایمیداکلوپرید .حروف متفاوت بیانگر تفاوت معنیدار  p<0.05هستند.
Figure 5. (B) Consumption of non-contaminated syrup (Mean ± SE) measured in honey bees treated and
untreated with sub-lethal dose of imidacloprid. Treatments with different letters are significantly
different at P<0.05.

Imidacloprid
A

2

B

1.5

1
0.5
0

Treatment

)Contaminated syrup(gr

2.5

Control

شکل ( .5ج) مصرف شربت حاوی حشرهکش ( )Mean±SEاندازهگیریشده در زنبورهای عسل تیمارشده و تیمارنشده با دز
زیرکشندة ایمیداکلوپرید .حروف متفاوت بیانگر تفاوت معنیدار  p<0.05هستند.
Figure 5. (C) Consumption of contaminated syrup (Mean ± SE) measured in honey bees treated and
untreated with sub-lethal dose of imidacloprid. Treatments with different letters are significantly
different at P<0.05.

بحث
نگرانی فزایندهای وجود دارد که آفتکشهای
کشاورزی ،ازجمله نئونیکوتینوئیدها ،باعث ایجاد تنش
و مرگومیر کلنیهای زنبور عسل میشوند .ازآنجاکه
باقیماندههای این حشرهکشها در نمونههایی از گرده،
شهد ،بافت گیاهان و خاک شناسایی شده است ( Bonmatin
)et al., 2003; Cure et al., 2000; Schmuck et al., 2001

فرض بر این است که توانایی جستجوگری زنبور عسل

بهشدت تحت تأثیر باقیمانده این حشرهکشها که ممکن
است از گیاهان آلوده جمعآوری کند قرار گرفته و کاهش
یابد و به همین دلیل بقای کلنی به خطر بیافتد ( Yang et
.)al., 2008

در این بررسی ،دز کشندة  50درصد ایمیداکلوپرید
 0/32میلیگرم در لیتر به دست آمد .بررسیهای دیگر
پژوهشگران نشان میدهند مقدار  LC50گوارشی
ایمیداکلوپرید در زنبورهای عسل تیمارشده با این

190

دلکش رودسری و همکاران :تأثیرات دز زیرکشندة ایمیداکلوپرید بر واکنشپذیری...

حشرهکش دارای مقادیر مختلفی است که این
اختالفات ممکن است به علت استفاده از ماده مؤثره یا
فرموالسیونهای متفاوت ،اختالف در کلنی زنبورهای
عسل استفادهشده و نیز تفاوت در مرحلۀ فیزیولوژیک
زنبور عسل باشد ( ;Al Naggar et al., 2015
 )Ramirez-Romero et al., 2005که باعث میشود
حساسیت آنها به ترکیبات ناگوارد متفاوت شود
(.)Desneux et al., 2007; Wu et al., 2011
در این پژوهش به بررسی اثر دز زیرکشندة
حشرهکش ایمیداکلوپرید بر برخی خصوصیات رفتاری
و تغذیهای حشرات کامل کارگر زنبور عسل پرداخته
شد که مرتبط با رفتار چراگری زنبور عسل هستند.
نتایج پژوهش حاضر نشان دادند که ایمیداکلوپرید
میتواند سبب کاهش واکنشپذیری زنبور عسل به
محرکهای طبیعی و مهمی مانند بو و رنگ شود.
بررسیهای انجامشده توسط سایر پژوهشگران
نشان میدهند که ایمیداکلوپرید میتواند روی
یادگیری و به یادآوری اطالعات بینایی اثرات منفی
داشته باشد و در شرایط طبیعی سبب کاهش چراگری
و جهتیابی زنبور عسل شودHan, Niu, Lei, Cui, ( .
 .)& Desneux, 2010همچنین پژوهشها روی زنبور
عسل نشان دادهاند که عوامل مختلفی ازجمله
آفتکشهای کشاورزی میتوانند با اختالل در رفتار
چراگری زنبور عسل ،شایستگی کلنی را کاهش دهند
که این امر ،درنهایت ،سبب کاهش سالمت و جمعیت
کلنی خواهد شد ( ;Cresswell et al., 2012
 .)Whitehorn et al., 2012بررسیهای دیگر نشان
میدهند که تیمار گوارشی و تماسی دو آفتکش
نئونیکوتینوئیدی تیامتوکسام و استامیپرید در زنبور
عسل دارای نتایج متفاوت است .بهاینترتیب که
تیامتوکسام تأثیری روی مصرف آ و واکنشپذیری
به آ در زنبورهای عسل تیمارشده نداشت ولی
استامیپرید میزان مصرف آ را در زنبورهای
تیمارشده بهصورت گوارشی افزایش داد ،اما تأثیری در
واکنشپذیری به آ نداشت ( Aliouane et al.,
 .)2009همچنین در معرض قرارگیری گوارشی با
تیامتوکسام واکنشپذیری به ساکارز را در زنبور

عسلهای تیمارشده کاهش داده اما تیمار تماسی با
تیامتوکسام اثری روی واکنشپذیری به ساکارز نداشت
( )Aliouane et al., 2009در همین بررسی نشان داده
شد که در معرض قرارگیری گوارشی و تماسی با
استامیپرید تأثیری بر واکنشپذیری ساکارز ندارد
( )Aliouane et al., 2009تیمار گوارشی با تیامتوکسام
بر عملکرد یادگیری بویایی بیتأثیر و تیمار تماسی،
عملکرد بویایی را کاهش داد .تیمار گوارشی و تماسی
با استامیپرید تأثیری بر عملکرد بویایی نداشت
( .)Aliouane et al., 2009دیمارز و همکاران ()2016
نشان دادند که تیامتوکسام در غلظت مزرعهای ،سبب
کاهش واکنشپذیری زنبور عسل به ساکارز میشود.
طبق بررسیهای اقبال و همکاران ( )2018تیمار
گوارشی ایمیداکلوپرید در غلظت یافتشده در شهد و
گرده ،در زنبورهای عسل Apis mellifera jemenitica
 Ruttnerسبب کاهش یادگیری و حافظه شده و
تأثیرات منفی این حشرهکش با باال رفتن دز ،افزایش
مییابد .ویلیامسون و همکاران ( )2013نشان دادند
مصرف دز زیرکشندة ایمیداکلوپرید اثری روی
یادگیری و حافظۀ زنبور عسل معمولی ندارد .ایری و
همکاران ( )2012هم نشان دادند دز زیرکشندة
ایمیداکلوپرید بر واکنشپذیری به ساکارز اثری ندارد.
بررسیهای انجامشده توسط سایر پژوهشگران با نتایج
بهدستآمده از این مطالعه مطابقت دارد به سبب اینکه
که تأثیر آفتکشهای کشاورزی استفادهشده در
زیستبومهای کشاورزی بر زنبورهای عسل متغیر
است.
علل تأثیر متفاوت ایمیداکلوپرید در یک آزمایش
ممکن است به روش آزمایش ،تنوع در اثرات ایجادشده
توسط ایمیداکلوپرید و به کلنی و مرحلۀ فیزیولوژیکی
زنبور عسل مرتبط باشد ( ;Al Naggar et al., 2015
 .)Démares et al., 2016دو متابولیت مهم
ایمیداکلوپرید شامل الفین و  -5هیدروکسی
ایمیداکلوپرید هستند .پژوهشها با استفاده از HPLC-
 ms/msنشان میدهند که حداکثر میزان حضور این
دو ترکیب ،زمانی است که مولکول ایمیداکلوپرید در
بدن حشره در حال کاهش است ( Suchail,
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 ،)Debrauwer, & Belzunces, 2004بنابراین میتوان
این فرضیه را در نظر گرفت که علت ایجاد تغییرات
رفتاری پس از تیمار زنبور عسل در پژوهش حاضر ،به
علت حضور این دو متابولیت یا سایر متابولیتهای
ایمیداکلوپرید به همراه باقیماندة ایمیداکلوپرید در
بدن زنبور عسل باشد .همچنین این فرضیه مطرح
است که تفاوت در پاسخهای رفتاری و تغذیهای
متفاوت در زنبور عسل تیمارشده با یک دز مشخص از
حشرهکش ،میتواند به سبب مسیرهای مختلف
متابولیکی ( )Esther et al., 2015حشرهکش
مورداستفاده باشد .به عبارتی طی متابولیسم و انجام
واکنشهای شیمیایی اکسیداسیون ،احیا ،هیدرولیز و
یا مزدوج شدن مولکول حشرهکش مورداستفاده،
میتواند به متابولیتهایی تبدیل شود که به دلیل
تفاوت در عملکرد زیستی نسبت به ترکیب پایه،
قسمتهای مختلفی از بخشهای فیزیولوژیک بدن
زنبور عسل را درگیر نموده و بدینسان سبب
پاسخهای مختلف رفتاری شود.
همچنین میتوان استدالل نمود که به دلیل تغییر
در ساختار شیمیایی مولکول پایه پس از ورود به بدن
زنبور عسل متابولیتهایی تولید میشود که میزان
مختلفی از پیوند به جایگاه هدف ( Belzunces,
 )Tchamitchian, & Brunet, 2012را از خود نشان
میدهند .این تفاوت در میزان اتصال به جایگاه هدف،
در بروز پاسخهای رفتاری زنبور عسل اثرگذار خواهد
بود .رفتارهای متفاوت زنبور عسل به محرکهای
مختلف رفتاری ،نیازمند مسیرهای مختلفی از
فرایندهای بیوشیمیایی حاصل از ورود حشرهکش به
بدن زنبور عسل است .مسیرهای زیستی که در فرایند
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تغذیه ،واکنشپذیری و یادگیری زنبور عسل نقش
دارند شامل مسیر بیوشیمایی نیتریک اکسید است که
در حافظه و یادگیری بیمهرگان و مهرهداران
( )Müller, 2000نقش ایفا میکند و نیز مسیر تولید
انرژی است که موجود زنده برای انجام تمام
فعالیتهای درونسلولی بدان نیاز داردAgin, ( ،
 )Chichery, & Chichery, 2001ایمیداکلوپرید با
ایجاد اختالل در این مسیرهای بیوشیمیایی سبب
ایجاد پاسخهای رفتاری متفاوت میشوند.
نتیجهگیری کلی
زنبور عسل از گونههای گردهافشان مهم اکولوژیکی و
اقتصادی در سراسر جهان است .به نظر میرسد
آفتکشها یکی از عوامل مهم در کاهش میزان فعلی
جمعیت زنبور عسل باشند .در میان آفتکشها،
حشرهکشهای نئونیکوتینوئیدی مهمترین عامل فشار
بر زنبور عسل هستند .نتایج بهدستآمده از این
پژوهش نشان میدهند ،تغییرات ایجادشده توسط دز
زیرکشندة حشرهکش ایمیداکلوپرید روی زنبور عسل
معمولی بر فعالیت واکنشپذیری و چراگری زنبور
عسل اثر گذاشته که درنهایت منجر به اختالل در رفتار
چراگری ،ذخیرهسازی شهد و گرده و کاهش سالمتی
کلنی میشود.
سپاسگزاری
از دکتر محمدرضتا بتیهمتتا بترای راهنمتاییشتان در
تجزیهوتحلیلهای آماری تشکر و قدردانی میگردد.
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