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 چکیده
 برخی انتقال و عسل زنبور الرو همولنف از تغذیه با ،باشدمی جهان سرتاسر در عسل زنبور هایکلنی آفات مهمترین از واروا کنه     

 باعث کنه این عليه شيميایی هایکشآفت از استفاده .کندمی وارد جهان زنبورداری صنعت به زیادی اقتصادی خسارت ها،ویروس

 گونه دو اسانس مختلف هایغلظت تدخينی يتسمّ ميزان .نمایدمی آلوده را کندو محصوالت و شده آفت مقاوم هایجمعيت ایجاد

 آوریجمع از پس عسل زنبور و واروا کنه وميرمرگ بر (.S. spicigera (C. koch) Boiss و Satureja khuzistanica Jamzad) مرزه

 تاریکی و %50 نسبی رطوبت ،سلسيوس درجه 32 دمای در بالغ ماده یهاکنه .شد بررسی آزمایشگاهی شرایط در زنبورستان از نمونه

 تا 20 هایغلظت برای و تيمار تکرار چهار در اسانس ppm200 و 150 ،100 ،75 ،50 صفر، هایغلظت با ساعت 10 تا 5 مدته ب

ppm1000 50 مقادیر ،آزمایش این نتایج براساس شدند. محاسبهLC 10 و 5 زمانی بازه در خوزستانی، مرزه اسانس برای شده تعيين 

 ppm8/435 و 5/750 کارگر عسل زنبور برای و ppm6/78 و 8/149ترتيب به واروا کنه برای دهی،اسانس شروع از پس ساعت

 و ppm6/153 و 7/255ترتيب به ،واروا کنه روی بر زمانی بازه همان در اسپيسيژرا مرزه اسانس برای شده محاسبه هایغلظت و بود

 داشتن با دو هر اسپيسيژرا مرزه و خوزستانی مرزه اسانس داد نشان نتایج شد. تعيين ppm573 و 6/737 کارگر عسل زنبور برای

 .داشت بيشتری مزیت خوزستانی مرزه و بودند برخوردار واروا کنه کنترل برای باالیی از قابليت ،عسل زنبور روی تلفات حداقل

 مرزه اسانس در موجود تيمول و کارواکرول ميزان و %93 خوزستانی مرزه اسانس در کارواکرول ميزان که داد نشان کيفی تجزیه

 .بود %29 و 43ترتيب به اسپيسيژرا

 

  .آفات کنترل ،مرزه اسانس ،ایرانی زنبورعسل واروا، کنه کلیدی:های هواژ

 

 مقدمه
Anderson rodestract Varroa & ) واروا کنههه

Trueman) عسههل زنبههور آفههت آورترینزیههان عنوانبههه 

(L. mellifera Apis) صنعت تهدیدکننده عامل همترینم و 
Anderson & ) آیدمی شماربه دنيا سراسر در زنبورداری

2000 man,eTru.) در همولنهف از تغذیهه بها واروا کنهه 
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 بدن، آب کاهش باعث عسل زنبور بالغ و شفيرگی مراحل
 نهایهت در و کربوهيهدرات و پهروتئين سهط  آمدن پایين
 .(Gunn & Walker-Bowen, 2001) شودمی آن مرگ
موجب  شيمياییهای ترکيب از نادرست و رویهبی استفاده
ی هافرآورده در سموم باقيمانده قبيل از مشکالتی ایجاد
 از و محيطی زیست هایآلودگی و عسل زنبور از حاصل
 در واروا کنه مقاوم هایجمعيت ظهور مهمتر همه

 همچنين (.al et Elzen,. 1998) است شده زنبورستان
 از حاصلی هافرآورده در شيميایی سموم باقيمانده وجود
 سالمت بر نامطلوبی اثر عسل زنبور فعاليت
,Wallner ) استگذاشته  محصوالت این کنندگانمصرف

  توسط واروا کنه کنترل اخير، هایسال در (.1999
  پایروتروئيدی هایکشآفت ویژهبه شيميایی سموم
 نام با فلومترین، ،آپيستان تجاری نام با فلووالينات(-)تئو

et Elzen ) شودانجام می کومافوس و بایوارول تجاری

1998 .,al.) تترامایسين از استفاده مورد درهایی گزارش 
 کندوی در واروا کنه کنترل برای اکاليساید آپيستان و

 (.Delaplane, 1995) دارد وجود عسل
 از استفاده دنبالبه محققان که شد باعث مشکالت این  

 ازجمله .باشند آفت این کنترل برای خطر کم هایروش
 معطر گياهان از که کرد اشاره هااسانس کاربرد به توانمی

 کم يتسمّ و تند بوی داشتن دليلبه و شوندمی استحصال
 مقبوليت و زیستمحيط بر سوءتأثير  عدم پستانداران، برای
 برای مفيد بسيارهای ترکيب ازجمله مردم عامه ميان در

 دليلبه گياهی هایاسانس .آیندمی شماربه آفات کنترل
 و زیستمحيط روی کم سوءتأثير  انتخابی، خاصيت داشتن

 آفات کنترل برای باالییقابليت  از هدف غير موجودات
محققان اثرهای  برخی (.,Isman 2000) هستند برخوردار
 (sieberi Artemisia) دشتی درمنه اسانس کشیحشره
 نمودند گزارش را کرج دشت از شده آوریجمع
(2006 ,al. et Negahban). این اختصاصیتأثير  همچنين 

کردند  اعالم انباری آفت حشره سه بر را اسانس
(6200 ,al. et Negahban). های ترکيب خواص از استفاده

 که داد نشان آزمایشگاه شرایط در واروا کنه عليه گياهی

  شيرازی آویشن اسانس %2 غلظت پاشش
(.Boiss multiflora Zataria)، سالهیک مرزه  
(.L hortensis Satureja)، نعناع (.L spicata Mentha) و 

 آلوده عسل زنبورهای بر( L. graveolens Anethum) شوید
 به %5/2 تلفات حداقل با هفته یک از پس واروا کنه به

 مورد هایکنه %43-58 رفتن بين از موجب عسل زنبور
 بکارگيری همچنين .(al et Ariana. ,2200) شد آزمایش

 گياه سه اسانس %5 و 4 ،3 امولوسيون محلول گرمميلی 10
latifolia Heterodera ، (L sminuta Tagete.) جعفری گل

.Buckey اکاليپتوس نوعی و (.sp Eucalyptus) باعث 
 گردید تيمارشده هایکنه یدرصد 84 تا 63 وميرمرگ
(2005 ,al. et Ruffinengo). نشان محققان این همچنين 

 زنبور روی تلفات %58 اکاليپتوس گونه اسانسکه  دادند
 دو اسانس از ppm500 اثر همچنين است. کرده ایجاد عسل
latifolia Heterodera  و L minuta Tagetes. گياه گونه

.Buckey با پاششی روش به دهیاسانس ساعت 48 از پس 
 به منجر عسل زنبور روی بر %10 از کمتر تلفات داشتن
 نشان تحقيقات گردید. تيمار هایکنه %70 از بيش وميرمرگ
Cymbopagon  و L aurantium Cirtus. اسانسکه  داد

.L flexuosus بين از موجب دهیاسانس هفته چهار از پس 
  شد آلوده کندوهای در موجود هایکنه تمامی رفتن
(2006 Ebada, & Wahab-El Abd.) 

که  داد نشان طبيعی هایترکيب انواع بر متمرکز تحقيقات     
 کامفور ميکروگرم 50-150 تيمول، ميکروگرم 5-15 غلظت

 داشتن بدون هوا ليتر هر در منتول ميکروگرم 20-60 و
 بين از به منجر عسل زنبور روی بر توجه قابل وميرمرگ
 اساس همين بر ،شد تيمار هایکنه %100 حدود رفتن

 هایترکيب در آنها همؤثر مواد که مختلفی هایفرموالسيون
et Imdorf ) است شده عرضه بازار به اندداده تشکيل گياهی

b1995 ,al.). گياهی فرموالسيون ®Thymovar شامل که 
 سوئيس در 1998 سال در باشد،می اسفنج قطعه یک
 به واروا کنه کنترل برای خطربی کشکنه ترکيب یک عنوانبه

 این شيميایی ترکيب مهمترین تيمول که رسيد ثبت
  تجاری فرموالسيون و است تجاری فرموالسيون
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®VAR Apilife (،%76) تيمول را آن همؤثر ماده که 
 تشکيل (%8/3) کامفور و (%8/3) منتول (،%4/16) اکاليپتول

 اثر %7/93 هفته چهار طی و %7/97 هفته هشت طی داده
 تحقيقات همچنين (.a1995 ,al. et Imdorf)داشت  کشیکنه

Floris فرموالسيون دو که داد نشان (2004) همکاران و 
 اصلی ترکيب که Apigard® و VAR Apilife® تجاری
 در کاربرد هفته دو از پس دهد،می تشکيل تيمول را آنها
 %80 از بيش وميرمرگ باعث واروا کنه به آلوده هایکلنی
 زنبور کندوهای تيمار همچنين شد. آزمایش مورد هایکنه
 تيمول، هایاسانس وطلمخ با واروا کنه به آلوده عسل

 هاکنه %7/96 تلفات موجب کامفور و منتول اکاليپتوس،
 دیگری محقق(. Calderone, & Spivak 1995) شودمی
 با L longifolia Mentha. کوهی پونه اسانسکه  داد شانن

 باعث ساعت 10 مدت در کارواکرول و تيمول ترکيب داشتن
 غلظت افزایش با و شودمی هاکنه درصدی 5/82 تلفات
 هایکنه پاهای و کليسرها لرزش ميزان کوهی، پونه اسانس
 همچنين .(,Ghasemi 2009) یابدمی افزایش شده تيمار
seriphioidefs Acantholipia  گياهی گونه دو اسانس

.oldM و L. mole Schinus در مطلوبی کشیکنه خاصيت 
 این اصلی هایترکيب که آنجایی از .دارند واروا کنه کنترل
 دهندمی تشکيل کارواکرول و تيمول را گياهی گونه دو

 اندداده نسبت فوق هایترکيب به را آنها کشیکنه خواص
(2005 ,al. et Ruffinengo). آبی امولسيون پاشيدن 

 بين از به منجر ساعت 24 از پس واروا، کنه روی کارواکرول
et Colin ) شودمی شده تيمار هایکنه %90 از بيش رفتن

1994 .,al).  و منتول تيمول، که دریافتند دیگریمحققان 
 عسل زنبور تراشه هایکنه بر توجهی قابل تلفات کارواکرول

(woodi Acarapis) کندمی وارد ( Baxendale, & Ellis

1997). 
 

 هاروش و مواد
 کارگر عسل زنبور بدن روی از واروا کنه جداسازی

 بدن روی از واروا کنه جداسازی پژوهش این در     
 (2002) و همکاران Ariana روش مطابق عسل، زنبور

 اکسيدکربندی گاز از استفاده با روش این در .انجام شد
 از پسها کنه و شده جدا عسل زنبور بدن روی ازها کنه
 به سنجیزیست هایآزمایش انجام برای آمدن وشهبه

 ند.دش منتقل دیشپتری
 

 هااسانس تهیه و مطالعه مورد گیاهان
 مرزه و (.khuzistanica S) خوزستانی مرزه گونه     

 از 1394 سال مهرماه در (spicigera .S) اسپيسيژرا
 استان طبيعی منابع و کشاورزی تحقيقات مرکز مزرعه
 از پس گياهان هایبرگ شد. آوریجمع اصفهان
 هایپاکت در کامل، نشد خشک و محل از آوریجمع

 از گيریاسانس منظوربه .شدند نگهداری کاغذی
 و شده جدا گياه از چوبی هایبخش گلدار، هایسرشاخه
 هر و شدند خرد برقی آسياب از استفاده با گلها و برگها
  همراه به خردشده هایبرگ از گرم 100 مقدار بار
 گيراسانس دستگاه از استفاده با مقطرآب ليترميلی 256

 .شد گيریاسانس ساعت 5/3 مدت به (کلونجر) ایشيشه
 Davazdahemami گزارش طبق اسانس این هایترکيب

 وارین افماتوگروکر گاز دستگاه با (2014) همکاران و
 هليم حامل زگا و FID عنو زسارشکاآ دارای ،3400
 کمک به سانسا در دموجو اءجزا شناسایی و شد تجزیه
 مقایسه و فیاماتوگروکر زگا در نهاآ یزداربا هایخصشا
 منتشر ترکيب هر یابر مختلف منابع در که ییردمقا با نهاآ
 یّکم تمحاسبا .شد تعيين 1 جدول شرحبه د،بو هیددگر
 هیددنا و سط  دنکر لنرما وشر به ترکيب هر صددر

 .شد منجاا هافطي به طمربو پاسخ یباضر گرفتن
 

 سنجیزیست هایآزمایش
 و یخوزستان مرزه اسانس یکشکنه يتخاص یابیارز یبرا    
 ابتدا عسل، زنبور و واروا کنه یرو براسپيسيژرا  مرزه

 غلظت یينپا و باال حدود يينتع برای مقدماتی هایآزمایش
 %90 تا 10 بينومير مرگ باعث که مطالعه مورد اسانس
 (. ,1925Abbottشود، انجام گردید )های تيمار شده میکنه
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 آزمایش در استفاده مورد مرزه گونه دو اسانس در موجود هایترکیب -1 جدول
S. spicigera S. khuzistanica ردیف ترکیب شاخص بازداری 

5/0 2/0 930 α-thujone 1 

5/0 0 940 α-pinene 2 

6/0 0 980 sabinene 3 

0 6/0 1018 β-pinene 4 

0 0 1026 myrcene 5 

6/0 0 1061 α-terpinene 6 

0 2/0 1073 ρ-mentha-3,8-diene 7 

5/10 2/2 1047 ρ-cymene 8 

0 6/0 1060 1,8-cineole 9 

7/6 5/0 1081 γ-terpinene 10 

0 8/0 1096 terpinolene 11 

0 0 1109 linalool 12 

0 3/0 1178 terpinen-4-ol 13 

0 0 1212 ρ-cymene-8-ol 14 

2/29 0 1290 thymol 15 

43 5/93 1300 carvacrol 16 

3/1 0 1425 E-caryophyllene 17 

0 5/0 1486 germacrene D 18 

0 0 1580 spathulenol 19 

3/0 0 1585 caryophyllene oxide 20 

 
 سه تا یک کارگر عسل زنبور عدد 10 تعداد منظوربدین   

 از تازگی به که روزه سه تا یک بالغ ماده کنه 10 و روزه
 از کردن جدا از پس بودند، شده خارج شفيرگی هایحجره
 های)پتری آزمایش ظروف درون به عسل زنبور بدن روی
 کف که مترسانتی 5/1 ارتفاع و مترسانتی 9 قطر به ایشيشه
 سانسا با و شدند منتقل بود( شده پوشيده صافی کاغذ با آنها
 ،75 ،50 هایغلظت بااسپيسيژرا  مرزه و خوزستانی مرزه
 و تيمار تکرار چهار در اسانس ppm200 و 150 ،100
 از شدند. محاسبه ppm1000 تا 20 هایغلظت برای

 ظروف اطراف از اسانس خروج از جلوگيری برای پارافيلم
 سلسيوس درجه 30±2 دمای با رميناتورژ در و شد استفاده

 و باال حدود پس .شدند داده قرار %40±5 نسبی رطوبت و
 یهاکنه از دیگر تایی10 گروه دو 50LC تعيين برای پایين
 به مرزه گونه دو سانسا با کارگر عسل زنبورهای و واروا
 درصد مقدماتیهای آزمایش در )که ساعت 10 و 5 مدت
 شدند. تيمار تکرار 4 در بود( داده نشان را مطلوب وميرمرگ
 اسانس اعمال بدون و مشابه شرایط در نيز شاهد تيمار

 شده، تيمار هایکنه کليسر و پاها حرکت عدم شد. نگهداری
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 کنه عنوانبه شدمی انجام سوزن توسط تحریک کمکبه که
 و بال حرکت به قادر که هاییزنبور وگردید  تلقی مرده
 گرفته نظر در مرده زنبورهای عنوانبه نبودند خود هایپا

  شدند.
 رابطه طبق اصالح از پس وميرمرگ درصد آزمایش هر در

Abbott (1925) آمدهبدست نتایج اینکه از اطمينان برای 
 توسطبعد  و آمدهبدست ،است بوده اسانس عامل اثر درفقط 
 .شد وتحليلتجزیه (rawleyC ,2013) پروبيت آناليز

 R 2.10.0 محيط در هاگراف رسم و 50LC مقادیر همچنين
 گردید. انجام
 

 نتایج
 و 50CL شاخص براساس که داد نشان تحقيق این نتایج    

 مرزه و خوزستانی مرزه اسانس دو هر %95 اطمينان حدود

 اثر آزمایش مورد عسل زنبور و واروا کنه بر اسپيسيژرا
 توجه با تلفات ميزان اما (.3 و 2های جدول) دارد کشندگی

 و اسانس نوع ،دهیاسانس زمان مدت اسانس، غلظت به
 50LC مقدار .کندمی پيدا تغيير آزمایش مورد حشره گونه

 و 5 ،%95 اطمينان حدود مقایسه با خوزستانی مرزه اسانس
ترتيب به واروا کنه برای دهیاسانس از پس ساعت 10
ترتيب به کارگر عسل زنبورهای در و ppm6/78 و 8/149
 مرزه اسانس 50LC مقدار و ppm8/435 و 5/750

 ساعت 10 و 5 ،%95 اطمينان حدود مقایسه با اسپيسيژرا
 در و ppm6/153 و 7/255ترتيب به دهیاسانس از پس

 .بود ppm573 و 6/735ترتيب به کارگر عسل زنبورهای
 گونه دو هر در 50LC مقادیر برای پایين و باال حدود مقایسه
 وجود و همپوشانی عدم دهندهنشان آزمایش، مورد حشره
 .بود آنها بين دارمعنی تفاوت

 
  (ppm برحسب) پاشیمحلول از پس یخوزستان مرزه اسانس برای شده محاسبه هایLC ریمقاد -2 جدول

 کارگر عسل زنبور و واروا کنه روی

 شیآزما مورد گونه
  ساعت 10 از پس  ساعت 5 از پس

10LC 50LC 90LC 10 میانگینLC 50LC 90LC میانگین 

 7/100 4/191 6/78 2/32 7/214 4/453 8/149 10/41 واروا کنه

 0/521 1/840 8/435 1/287 5/634 9/845 5/750 1/307 زنبورعسل

 
  (ppm برحسب) اشیپمحلول از پس spicigera .S اسانس برای شده محاسبه هایLC ریمقاد -3 جدول

 کارگر عسل زنبور و واروا کنه روی

 شیآزما مورد گونه
  ساعت 10 از پس  ساعت 5 از پس

10LC 50LC 90LC 10 میانگینLC 50LC 90LC میانگین 

 7/205 2/410 6/153 4/53 8/408 3/895 7/255 4/75 واروا کنه

 6/634 1015 0/573 8/315 5/1289 2735 6/737 396 زنبورعسل

 
 نشهان (3 و 2های ولجهد) کشندگی هایغلظت ميانگين

  ،10 (LC) کشهندگی غلظهت تيمهار، زمان افزایش باکه  داد
 دیگهر عبارتهبه ،یابهدمی کهاهش نصف حدود به 90 و 50
 تنهد نسهبتاً شيب با خطی صورتهب پارامتر دو این بين رابطه

 حساسهيت عسهل زنبور با مقایسه در واروا کنه همچنين بود.
 هها50LC مقایسهه داد. نشان اسانس دو هر به باالتری بسيار
  تيمهار در برابهر 5 حساسهيت خوزستانی مرزه اسانس برای
 را سهاعت 10 تيمهار در برابهر 8/3 حساسهيت و ساعت 5
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  حساسههيتاسپيسههيژرا  مههرزه اسههانس بههرای و داد نشههان
 در برابهر 7/3 حساسهيت و سهاعت 5 تيمهار در برابر 8/2

 داد نشهانها جهدول این نتایج شد. مشاهده ساعت 10 تيمار
 نهوع بههبا توجهه  90 به 50 از کشندگی ميزان رسيدن برای

  تهها /1/1 از بایههد غلظههت تيمههار، زمههان مههدت و اسههانس
 کند. تغيير برابر 7/3
 

 بحث
 گونه دو از آمدهبدست اسانس داد نشان تحقيق این نتایج    
 کشآفت عنوانهب تواندمیمرزه اسپيسيژرا  و خوزستانی مرزه

 بر آن سوءتأثير  از ترکشنده بسيار واروا کنه بر انتخابی
 مرزه هایگونه از خوزستانی مرزه کند. عمل عسل زنبور

 .(,Mozaffarian 2003) شودمی محسوب ایران انحصاری
 توتون، و تنباکو مانند گياهی مختلف هایگونه از استفاده

 هم آن مانند و تلخه( )خيار کارال حنظل، پيرتر، اکاليپتوس،
 مانند حشراتی دهندهفراریعنوان به هم و کشحشره عنوانهب

 مزرعه، در موجود آفات سایر و ملخ سالک، پشه شته،
 دیرینه سابقه کشورها سایر و ایران در انبار و باغ گلخانه،
 معتقدند هااکولوژیست (.dahemami,avazD 2004) دارد

 از بيش گياهان در هااسانسمانند  ایثانویه هایمتابوليت
 دارند اکولوژیکی نقش باشند داشته فيزیولوژیکی نقش آنکه
 حشرات جوندگان، ها،)قارچ آفات با گياهان رویارویی در و
 به اهترکيب این از. هستند مهمی عامل آن( مانند و

 و گردپاشی پاشی،محلول بخور، تدخين، مختلف هایروش
Davazdahemami ) شودمی استفاده آفات عليه گذاریتله

2013 ,Majnoonhoseini &.) 
 سهمومعنوان به گياهی هایترکيب از استفاده و شناسایی

 تجهيهزات و شهيمی علهم پيشهرفت مهوازات بهه آفهات دفع
 حفه  مسهئله بهه توجهه و اسهت شهده ممکن آزمایشگاهی

 پيشرفت باعث اخير هایسال در غذا سالمت و زیستمحيط
 ،نيکهوتين ماننهد گيهاهی مهواد اسهت. شده علم این شگرف
 آفهات دفهع در پيرترین گروه هایترکيب و آتروپين ،روتنون
 ماننهد سهاده هایفرآوری با هاترکيب این .است بوده مرسوم

 ترپيشهرفته ههایفرآوری یا و تنباکو( بآ )مثلخيس کردن 

 یها نيکهوتين سولفاته هایترکيب و پيرتر از امشی تهيهمانند 
 تبهدیل تریقهوی و تهردوام بها هایکشحشره به پينن کلره
 سهموم با مقایسه در گياهی هایترکيب کارگيریبه شوند.می

 کشهندگی اثر مقایسه ندارد. بيشتری موفقيت هميشه شيميایی
 و ایميداکلوپریهد شيميایی سموم و روناس و حنا گياه عصاره

 هایعصهاره ایهنکهه  داد نشهان غهالت شته بر پریميکارب
 سهموم بهه نسهبت کمتهری بسهيار کشیحشرهقابليت  گياهی
 استفاده صورت در و داشته تحقيق در استفاده مورد شيميایی

al. et Rastegari, ) رود بکار هاروش سایر با تلفيق در باید

 سهداب، ،يانعنعنا خانواده مانند گياهی هایخانواده .(2016
 توجههه قابههل و اسههتثنایی منههابع هاایسههتاره و چههریش
 مختلهف ههایروش بها کهه هسهتند طبيعهی هایکشحشره
ههای اثر باروری، محدودیت و ریزیتخم از ممانعت ازجمله
تهأثير  حشرات بر دورکنندگی و يتسمّ هورمونی، تغذیه، ضد
ویژه بهه) تانن مانند هاییترکيب .(,Pavela 2007) گذارندمی
 و مخهرب اثهر حشهرات گهوارش سيسهتم بهر تانيک( اسيد

 حنهها در تههانن دارد، دورکننههدگیاثرهههای  انتراکوینههون
(2016 ,al. et Rastegari)، ،خرمههالو و خرمهها چههای 
(2004 Davazdahemami,) وجود ناسور در انتراکوینون و 

 .(al. et Rastegari, 2016) دارد
 گرفتهه بکهار مرزه گونه دو اسانس هایترکيب شناسایی

 ماده دو تيمول و کارواکرولکه  داد نشان ،تحقيق این در شده
 خهواص تهوانمی کهه هسهتند اسهانس دهندهتشهکيل اصلی
 رسهدمی نظهر بههبنهابراین  داد. نسهبت آنهها بهه را کشیکنه

 در کنهه کنتهرل در خوزسهتانی مهرزه اسانس بودن کارآمدتر
 بهاالتر درصهد دليلهبه اسپيسهيژرا مهرزه اسهانس با مقایسه

 ماننهد گيهاهی منهابع سهایر (.1 )جدول باشد آن کارواکرول
 آویشهن انهواع ،(al et Davazdahemami,. 2013) زنيهان

(2014 ,al. et Safaei) چندسهاله ههایمرزه دیگهر انهواع و 
(2014 .,al et Davazdahemami) مختلهف شهرایط در که 

 ایههن دارای هههم هسههتند کشههت قابههل کشههور هههوایی و آب
 کهارواکرول آبی امولسيون پاشش .هستند طبيعی هایترکيب
 بيش رفتن بين از به منجر ساعت 24 از پس واروا، کنه روی
 .(al et Colin,. 1994) شهودمی شده تيمار هایکنه %90 از
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 کهارواکرول و منتهول تيمهول، کهه دریافتنهد دیگریمحققان 
 عسههل زنبههور تراشههه هایکنههه بههر تههوجهی قابههل تلفههات

(woodi Acarapis) کننهدمی وارد ( Baxendale, & Ellis

1997). 
 تحقيقهات، تکميهل با توانمی تحقيق، این نتایج براساس

 کشآفت عنوانهب را ترکيب دو این مختلف هاینسبت کارایی
 را آن اثربخشهی دیگهر مهواد نمودن اضافه با و نمود بررسی

 اسيد کردن اضافه داد. افزایش تجاری کشآفت یک عنوانهب
 و دههدمی کهاهش را آن 50LD مایع، نيکوتين به سولفوریک

 اضافه هم روغنهای باغ در و دوسود کربنات پاشیسم برای
 گيهاه هایترکيب .آید بدست کاربردی و مؤثر سم تا شودمی

 از L. cinerariaefolium Chrysanthemum پيرتههههر
 امشهی نهام با که هاستکشآفت ترینکاربردی و ترینقدیمی
 .باشدمی دام و انسان برای خطرکم سموم جزو و شدمی هئارا

 نفتهی هایترکيب ،پيرترین مختلف ایزومرهای مناسب حالل
 رفتههمی بکهار شهپش و کهک کنترل برای گذشته در و بوده
 بهرای گياهان غربالگری .(,Davazdahemami 2004) است
 با طبيعی هایکشآفت توليد برای نياز مورد اوليه مواد مينتأ

 و شناسههانگياه وجههود ایههران، ایگونههه غنههای بههه توجههه
 علهم از ثهروت توليهد به یمؤثر کمک ،مواد علم متخصصان

 کند.می
 ميهزان افهزایش بهرایکهه  شهد مشهخص تحقيق این در
 برابهر چنهدین تها مصرفی ماده ميزان ،90 به 50 از کشندگی

 ههایترکيب گرچهه (.3 و 2 هایجهدول) یابهد افزایش باید
 مصهرف اقتصهادی جنبهه به باید اما هستند طبيعی رفته بکار
 نمود. توجه هم مواد گونه این
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Abstract 
    Varroa destructor (VD) tick is one of the most important pests of honey bee colonies around 

the world, causing a lot of economic damage to the beekeeping industry in the world by feeding 

on bee larva and transferring some viruses. The use of chemical pesticides against this tick 

creates resistant populations and infects hive products. In this study, the level of repellent 

toxicity of different essential oil (EO) concentrations of Satureja khuzistanica Jamzad and  

S. spicigera (C. koch) Boiss., on the mortality of VD tick and honey bee (HB) was evaluated 

under laboratory conditions. Mature female ticks were treated with different EO concentrations 

including 0, 50, 75, 100, 150 and 200 ppm (at 32 °C, 50% relative humidity and darkness) for 5 

and 10 hours, in four replicates, and after determining the equation of concentration vs. VD 

mortality, LC50 was calculated for concentrations of 20 to 1000 ppm. According to the results, 

the amount of LC50 at 5 and 10 hours after EO treatment was respectively determined as: for  

S. khuzistanica EO, 149.8 and 78.6 ppm for VD tick and 750.5 and 435.8 ppm for HB, and for 

S. Spicigera EO, 255.7 and 153.6 ppm for VD tick and 737.6 and 573 ppm for HB, indicating 

the more sensitivity of ticks in comparison with honey bees to applied EOs. The results showed 

that the EO of both species, especially S. khuzistanica, with the least mortality on HB, has a 

high potential for controlling VD tick. The main component(s) of essential oils was obtained as 

carvacrol (93%) in S. khuzistanica and carvacrol and thymol (43% and 29%, respectively) in  

S. spicigera based on qualitative analysis. 
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