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چکیده
در جهان) آپیده :هیمنوپترا( آپیس ملیفراترین آفات زنبور عسل اروپایی یکی از مهم) واروئیده: آکارینا(دستراکتور واروآجرب 

این گونه برآ سودآلیاسهفروال گیاه ي عصارهبراي ارزیابی اثر مطالعه این . دارددر ایرانزنبور عسل اهمیت اقتصادي درکهباشد می
آوري شد و با دستگاه روتاري جمعدر استان کردستان شهرستان مریوان  اطرافهاي کوهاز  آ سودآلیاسهفروال گیاه . انجام شدجرب

و  یهاي درمانگروهبراي هر یک از ) عدد زنبور عسل 20عدد جرب در  3(کندو  3، آلوده به جرب زنبورستانیک در . شد گیريعصاره
در . انتخاب شدنددستراکتور واروآجرببر)لیترگرم در میلیمیلی 44/1( آ سودآلیاسهفروال ي گیاه  عصاره اثرارزیابی  جهتشاهد
 آ سودآلیاسهفروال گیاه ياثر عصاره. آوري و شمارش شدندجمعشاهدو  هاي تیمارگروه يکف کندوها هايجربهاي مختلف زمان

درمان،  يدر طول دوره. داشت داريارتباط معنی) 6/3±342/1(در گروه شاهد  دستراکتور واروآ جرب کاهش تعدادر ب) 652/9±40/34(
24و) درصد72/30(36هايدر ساعتو آپیستانهنگوان  يهاي درمانی عصارهها به ترتیب در گروهجرب مرگ و میرترین بیش

-بیاناین تحقیق نتایج . ددار بومعنیدر مقایسه با گروه تیمار آپیستان هنگوان بر تعداد جرب  يعصارهاثر اختالف .بود) درصد91/39(
.داشته باشددستراکتور  واروآ به جربزنبور عسل آلودگیتواند نقش مهمی دردرمانمیهنگوان گیاه  يعصارهآن بود کهگر 

زنبور عسل، تورکدسترا واروآ،آسودآلیاسهفروال ،یگیاهيعصاره: کلیديکلمات 

مقدمه
رشد و نمو بسیاري از گیاهان زراعی و درختان میوه و .

افشانی حشرات از جمله به گرده تولیدات دامی بستگی
سودآوري پرورش زنبور عسل نسبت . زنبور عسل دارد
هاي زنبور گذاري و اهمیت انواع فراوردهبه میزان سرمایه

عسل از نظر ارزش غذایی، درمانی و صنعتی و وجود 
استعدادهاي بالقوه طبیعی بسیاري از منابع کشور براي 

 يهااز میان گونه.پرورش زنبور عسل حایز اهمیت است
به  )آپیس ملیفرا(زنبور عسل اروپایی ي، گونهزنبور عسل

خوبی به شرایط زیست محیطی مختلف در مناطق مختلف 
. )Mogga and Ruttner 1988(یافته استجهان سازگاري

با اهمیت اقتصادي شایع و هاي یکی از بیماريواروازیس
: آکارینا(واروآعامل آن جرب .استزنبور عسلدر 
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شروع به اغلب مناطق دنیادربعد از آن . معرفی گردید
 Bonney(ات زیادي شدخسارگسترش نموده و باعث 

1990, Tentcheva et al. 2004(. اطالعات دقیقی از زمان
، 1980در سال . ورود این بیماري به ایران وجود ندارد

هاي زنبور عسل از بین رفتند و از کلنی درصد40حدود 
به علت جنگ هشت ساله با عراق نیز خیلی دیر شناسایی 

آذربایجان و ترکیه وارد جمهوري از راه  واروآ جرب. شد
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هاي آذربایجان شرقی، آذربایجان استاننظیر هاي کشور
گزارش شده غربی، شهرکرد، خوزستان، همدان و لرستان 
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 Azizi et al. 2009, Bahreini and Mosadegh(است 

1994, Shahrestani 1995, Sarhangzadeh and 
Yakhchali 2016.( از همولنف نوزاد، شفیره و جرب این

ندکمیگذاري تخمسپس و کردهتغذیهعسلزنبور بالغ 
)Macedo and Ellis 2000( . به زنبور عسل آلودگی

بین  باعث کاهش وزن، تغییر شکل و یا از آواروجرب
گرددها و گاهی هم مرگ نوزادان میرفتن اندام

)Akratanakul and Burgett 1975( . به عالوه موجب
هایی نظیر زا خصوصاً ویروسانواع عوامل بیماريانتقال 

-میجرب  يحین تغذیه درویروس فلج حاد زنبور عسل 

 Bahreini and Mosadegh 1994, Shahrestani(شود

1995(.
ها در برابر مواد مقاومت جرب يامروزه به دلیل توسعه

ها کاهش شیمیایی، اثر بسیاري از ترکیبات شیمیایی بر آن
 ,Fakhimzadeh 2001, Imdorf et al. 2003(یافته است 

Milani 1995( . ولی به تدریج تعدادي از آکاریسیدها
برخی از کشورها محدود شد زیرا جمعیت یید شده درأت

گزارش ها و ارگانوفسفرهپایریتروئیدها هاي مقاوم به جرب
فاده از اسیدها و است.)Spreafico et al. 2001(شدند 
 Fries et(اثر بخشی محدودي داشتند  نیز هاي فرارروغن

al. 1997( .در حال مقاوم شدن در برابر واروآجرب
آمیتراز، کومافوس، فلووالینات در پنج آکاریسیدهایی نظیر

ایالت آریزونا، کالیفرنیا، فلوریدا، مین، داکوتاي شمالی 
,Elzen and Westervelt 2002(امریکا و اروپا است 

Mathieu and Faucon 2000, Trouiller 1998(.عصاره-

هاي مختلف گیاهان نشان هاي گیاهی تهیه شده از گونه
جرب وسیعی در درمان فعالیت ضد يداده است که دامنه

استفاده از ترکیبات ارگانیک در سراسر و دارندواروازیس
 ,Damiani et al. 2009(دنیا گسترش پیدا کرده است 

2011, Imdorf et al. 1999.( بنابراین محصوالت طبیعی
ها نسبت به محصوالت سنتیتیک به عنوان راه  اسانسمانند 

به ویژه به واروآ جربتري در مواجهه با آلودگی مطلوب
 ءتولیدات با منشا. عنوان درمان مکمل پیشنهاد شده است 

هاي بیولوژیکی شامل در وسیعی از فعالیت يگیاهی دامنه

ها با خواص بروز سمیت، دفع و اثرات تغذیه در انگل
 کوهی گیاه. )Damiani et al. 2009(تنظیمی رشد دارند 

يخانواده در آ سودآلیاسه فروالگالبانوم با اسم علمی
گونه است که  180این گیاه داراي .آ قرار داردآپیاسه
در آسیاي مرکزي، خاورمیانه و اروپاي مرکزي  عمدتاً

گیاه .)Pimenov and Leonov 2004(شوندیافت می
منبع سرشاري از ترکیبات فعال بیولوژیکی نظیر  فروال

ترپین است که در طب سنتی هم از آن استفاده می سسکی
از این گیاه ترکیبات مختلف .)Dastan et al. 2012(گردد

ترپین و کومارین استخراج گردیده است که اثرات مهاري 
از ترکیبات شناسایی شده این  .قوي بر رشد سلولی دارند

کامولونول است و استات ، آریستونولفارنزیفرول گیاه
)Dastan et al. 2012( .يدر ایران اسانس روغنی گونه 

هاي کوه دنا با خواص در دامنه فروال کوپوالریسوحشی 
 .Alipour et al(قوي ضد باکتریایی گزارش شده است

گالبانوم  گیاه کوهیمریوان از  يزنبورداران منطقه. )2015
 گویش محلی زنبورداران استان کردستانهنگوان در (

واروآکاهش آلودگی زنبور عسل به جرب  براي )ایران
. کننداستفاده می

جرب را مدتی طوالنی به اشتباه ناشی از واروازیس
آپیس هاي زنبور عسلکه در گونهجکوبسونی واروآ
 .دانستندکرد، میدر جنوب شرقی آسیا زندگی میسرنا 

تر که بسیار خطرناك دستراکتور واروآجربدر حالی که 
، بودآپیس ملیفرا هاي شرقی آن براي زنبور عسلاز گونه

ایران نیز در زنبور عسل در .کنددر غرب آسیا زندگی می
 .Pourelmi et al(به همین شکل مطرح استآپیس ملیفرا 

 واروآبر علیه گسترده يرغم مبارزهعلیدر ایران، . )2010
ترین معضالت زنبورداري یکی از مهم همچناندستراکتور 

که تاکنون یی دارو ی ترکیباتتمام. باشدمیکشوردر 
شدت و اند تا حدودي توانستهده شده است فقط استفا

نددهاهش طور موقت که ی را بآلودگسرعت شیوع 
)Alipour et al. 2015( .درمان جرب  يسازي برنامهبهینه

 يچرخه ي، مستلزم کسب اطالعات الزم دربارهواروآ
مورد  کلنیزمانی که یک  زیرا.باشدجمعیتی آن می
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وهدربه سادگی رشد کقرار گرفت، واروآجرب تهاجم 
. )Calderone et al. 1997(شودمیکلنیموجب نابودي 
عالوه ، واروآعلیه بر شیمیایی يدر مبارزهدر اغلب موارد 

بروز مقاومت  لماحتو ا نیز از بین رفتهبر جرب زنبورها 
بنابراین یافتن . شودمیمصرفی نیز زیاد  سمومدر برابر 
با. ضروري استگیاهی  ءضد جرب با منشا يیک ماده

توجه به شرایط اقلیمی خاص استان کردستان و غنی بودن 
-این استان از گل و گیاه و مراتع فراوان به ویژه در جنگل

آمدن شرایط هاي اطراف شهرستان مریوان موجب فراهم 
زنبورداري در این استان گردیده  يمساعدي براي حرفه

با بررسی  2011و همکاران در سال Nabian. است
 واروآایالم آلودگی به  يعسل در منطقههاي زنبورانگل

. گزارش کردند درصد30را در فصل تابستان دستراکتور 
2016در سال Yakhchaliو Sarhangzadehيدر مطالعه

هاي در زنبورستاندستراکتور  واروآفراوانی کلی جرب 
با توجه به .بود درصد1/55استان آذربایجان شرقی 

اهمیت اقتصادي  ،ایران هايزنبورستاندر واروازیس شیوع 
و نیز کاربرد سنتی این گیاه در  واروآآلودگی جرب 

تحقیق هاي اطراف مریوان در استان کردستان؛ زنبورستان
 ياثر درمانی غلظت پایهمقدماتی  يمطالعه حاضر براي

در  دکستراتور واروآگیاه هنگوان بر جرب  يعصاره
هاي اطراف شهرستان مریوان شرایط میدانی در زنبورستان

.گرفتصورت 

مواد و روش کار
عرض  30°36´و درجه  34°44´(کردستاناستان 
 يدر دامنه) طول شرقی 48°16´تا  45°31´شمالی و 

گرفته قرار ایران سلسله جبال زاگرس میانی در غرب
آب و هواي  با اي کوهستانیاین استان منطقه. است

زریوار در  يدریاچه.معتدل در بهار و تابستان است
مریوان تأثیر فراوانی در مرطوب و معتدل شدن هواي این 

-هاي انبوه بلوط و گونهناحیه دارد و باعث ایجاد جنگل

-بیش به ترتیب،. درختان جنگلی شده است هاي مختلف

و متر میلی5/184ساالنهندگیبارمیانگینترین ترین و کم
گراد است سانتی يدرجه 22-28ي ساالنهمیانگین دما

).1تصویر(

محل زنبورستان تحت مطالعه دراطراف شهرستان :1تصویر
).فلش(مریوان

، شیوع جرب مطالعهتحت براي انتخاب زنبورستان 
ي چهار منطقهواقع در زنبورستان 160در  دستراکتور واروآ

اطراف شهرستان ) شمال، جنوب، شرق، غرب(جغرافیایی 
.مورد مطالعه قرار گرفت 1395مریوان در بهار و تابستان 

در هر . برداري به روش تصادفی ساده بودنمونه
کندو دود  زنبورستان براي آرام کردن زنبورها به داخل

آوري زنبور هاي کندو براي جمعدمیده شد و یکی از شان
.شناسی در آورده شدبالغ و انتقال به آزمایشگاه انگل

-پس از جمعدستراکتور واروآبراي جداسازي جرب 

وش ها را توسط کلروفورم بیهبالغ، آنآوري زنبورهاي 
ظرف . ی ریخته شدندکرده و در آب حاوي مایع ظرفشوی

حاوي زنبورها را چند بار تکان داده، یک ساعت به حالت 
هاي جرب. سکون نگه داشته و در پتري دیش ریخته شدند

 يرا به کمک استریوسکوپ جدا کرده و در لوله واروآ
 درصد5یسرین درجه و گل 70آزمایش حاوي الکل 

Sarhangzadeh and Yakhchali(نگهداري شدند  2016( .
با استفاده از کلید  واروآجرب  يگونهشناسایی 

در سالKomeili-Birjandiو Mosadeghتشخیص 
ترین فراوانی بر اساس بیش. )2تصویر(دانجام ش1991

.، زنبورستان تحت مطالعه انتخاب گردیدواروآجرب 
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انگل خارجی جدا شده از  دستراکتور واروآ جرب:  2 تصویر
.اطراف شهرستان مریوانهاي زنبور عسل در زنبورداري

مریوان در استان کردستان  ينطقهگیاه هنگوان بومی م    
هاي اطراف این مناطق در اواسط بهار از کوه است که

آزمایشگاه گیري به و براي عصاره هآوري گردیدجمع
 . )3 تصویر( منتقل شد ارومیهدانشکده دامپزشکی مرکزي 

در ابتدا آن را  آ سودآلیاسهفروال  گیري از گیاهبراي عصاره
خشک کرده و بعد  گرادسانتی يدرجه 40در فور با دماي 

-سانتی يدرجه 45با استفاده از دستگاه روتاري در دماي 

 . انجام شدگیري دور در دقیقه عصاره 100و سرعت  گراد
سازي  و خالص  براي تصفیه قیف بوخنراز  به این منظور

.شد  استفادهنیروي مکش  طوست آن

الف                            ب
.)ب(و ریشه ) الف(ساقه :  سودآلیاسه آ فروال گیاه: 3 تصویر

در زنبورستان تحت مطالعه، سه کندوي آلوده به جرب     
کندو و هر کندو داراي  9در مجموع (دستراکتور  واروآ

ي هاي تیمار عصارهبه تفکیک براي گروه) شان 10-9
 3، داروي آپیستان و شاهد با آ سودآلیاسه فروال الکلی

کف هر کندو با کاغذ سفید چرب   .تکرار انتخاب شدند
براي تخمین آلودگی هر کندو به جرب  . شده پوشانده شد

زنبور  20هاي روي تعداد جرب ،دستراکتور واروآ
. شمارش گردیدند

گانه شامل  3هاي گروه) روز صفر(در روز شروع     
 يعصاره يیهاولغلظت کندوي تیمار براي  3(گروه اول 

دوم  ه، گرو)لیترگرم در میلیمیلی 44/1( آ سودآلیاسهفروال 
دو کندوي تیمار براي داروي آپیستان با آویزان کردن  3(

و ) در هر کندو 7-8هاي و قاب 3-4 هاينوار در بین قاب
تحت ) آب مقطر يکندوي شاهد با افشانه 3(سوم  هگرو

 آ سودآلیاسهفروال  يعصاره يافشانه  .مطالعه قرار گرفتند
هاي تیمار اول و شاهد در و آب به ترتیب در گروه

اي هانجام شد و جرب 72 ،48 ،36 ،24 ،0هاي ساعت
آوري و گروه نیز از روي کاغذ جمع 3کف کندوهاي هر 

.)Toomemaa et al. 2010( شمارش شدند
 يثیر غلظت پایهأتآماري ارتباط بین  براي ارزیابی    

دستراکتور  واروآبر جرب  آ سودآلیاسهفروال  گیاه يعصاره
هاي تیمار داروي آپیستان و گروه شاهد در مقایسه با گروه

 SPSSافزار طرفه با استفاده از نرم از آزمون واریانس دو
در نظر  >05/0Pداري سطح معنی  .انجام شد 21 نسخه

.گرفته شد

نتایج
 واروآي آلوده به جرب  زنبورستان تحت مطالعهدر     

که در شمال شرق شهرستان مریوان قرار داشت دستراکتور 
عدد زنبور عسل  1039/1±103عدد کندو با متوسط  41(

 واروآآلودگی هر کندو به جرب شاخص  ). در هر کندو
عدد زنبور  20±3 کندو به طور متوسط براي هردستراکتور 

.عسل بود
دار بین گر وجود ارتباط معنینتایج این مطالعه بیان    

 آ سودآلیاسهفروال  يمیزان اثر گروه تیمار عصاره
) 6/3±342/1(در مقایسه با گروه شاهد ) 652/9±40/34(

) 1 نمودار(بود دستراکتور واروآهاي در کشتن جرب
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)05/0P<.(آ سودآلیاسهفروال  يترین اثر گروه عصارهبیش 
08/30(36در ساعت دستراکتور  واروآبر تعداد جرب 

تیمار آپیستان در مقایسه با گروه ) 33/54±59/11، درصد
بود) 67/151±26/10، درصد91/39(24در ساعت 

ثیر أداري بین میزان تارتباط معنی. )>05/0P()1نمودار (
) 40/34±652/9( آ سودآلیاسهفروال  يگروه تیمار عصاره

در ) 07/69±584/26(در مقایسه با گروه تیمار آپیستان 

نمودار (وجود داشت دستراکتور  واروآهاي کشتن جرب
1 ()05/0P< .(داري نیز گروه تیمار به عالوه ارتباط معنی

) 6/3±342/1(با گروه شاهد ) 07/69±584/26(آپیستان 
).>05/0P(داشت دستراکتور  واروآدر کشتن جرب 

ثیر أنه تنها نظیر داروي آپیستان تهنگوانگیاه  يعصاره
سوئی بر زنبورهاي عسل داخل کندوها نداشت بلکه اثر 

.دنشان دادستراکتور واروآبر جرب کشندگی نیز 

.آپیستان و گروه شاهد گروه تیماردر مقایسه با  آ سودآلیاسه فروالي گیاهي اثر جرب کشی عصارهنتایج مطالعه: 1نمودار 

بحث
عالوه بر اهمیت پرورش زنبور عسل در گرده افشانی 

و وم و بره مومها در تولید عسل، مگیاهان زراعی، نقش آن
ی باالي آن همواره حایز اهمیت ارزش غذایی و داروی

در کنار ساختار ژنتیکی و عوامل محیطی، از .بوده است
هاي زنبور عسل کلنی وريبهره درثر ؤترین عوامل ممهم

جرب  .هاي زنبور عسل هستندها و انگلآفات، بیماري
محسوب هاي زنبور عسلترین انگلنیز یکی از مهم واروآ

ترین مشکل در پرورش زنبور شود که به عنوان جديمی
 .Baggio et al(عسل در سراسر جهان شناخته شده است

2004, Fakhimzadeh 2001, ,Kar et al. 2006( . به دلیل
زنبورداران تعداد زیادي از ، واروآجرب خسارات ناشی از

دهند و یا فصل ها را در فصل زمستان از دست میکلنی

Akyol(کنندبهار را با کلنی ضعیف شروع می and 

Ozkok 2005( .
در ایران از داروهاي مختلفی مانند پریزین، بایوارول و 

بیش از . شوداستفاده میآپیستان در مقابله با این بیماري 
یک دهه است که از دو ترکیب ضد جرب بایوارول و 

آمیزي در شود، اما هنوز نتایج موفقیتآپیستان استفاده می
اند هاي ایران نداشتهکاهش شیوع بیماري در زنبورستان

)Pourelmi et al. چه از داروهاي سینتتیکی گر). 2010
 واروآبا موفقیت بر ضد جرب آپیستان و بایوارول  مانند

هاي ماندهشود، اما باقیانگل زنبور عسل استفاده می
رویال و موم براي سالمت  ها در عسل، ژلدارویی آن

 .Pourelmi et al(انسان خطرناك گزارش گردیده است

2010, Wallner 1999(.حاضر ارتباط معنی يدر مطالعه-
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هنگوان در  يداري بین اثر غلظت گروه تیمار عصاره
مقایسه با گروه تیمار آپیستان و گروه شاهد در کشتن 

به طوري که . وجود داشتدستراکتور واروآ هايجرب
هاي تعداد جربترین شبیدر طول مدت زمان مطالعه، 

36در ساعت هنگوان  يدر گروه تیمار عصارهکشته شده 
در گروه تیمار آپیستان و ) 33/54±59/11، درصد 72/30(
در  24ساعت در )67/151±26/10، درصد 91/39(

بدون بروز اثرات سو و کشنده در  ومقایسه با گروه شاهد
در Takeokaدر گزارش .بود زنبورهاي تحت مطالعه

داراي انواع فروال هاي مختلف گیاه گونه 2001سال 
حاوي اسید  )درصد40-درصد64(ترکیبات رزین 

دیسکویترپن کومارین، (کومارین  ،فرولیک و استرهاي آن
) درصد 25(صمغ  و ترپنوئیدها؛) سسکویترپن کومارین

حاوي اسید گلوکورونیک و ترکیبات فرار مثل ترکیبات 
عاانو وها و سایر ترپنوئیدهاي فرار سولفوردار، منوترپن

ی از شگزار. باشندمی) درصد10-درصد17(هااسانس
هاي مواجهه با جربدرفروالهاي گیاه استفاده از گونه

 بنابراین. دودر دست نبهاانگل زنبور عسل و سایر میزبان
. شدباستین تحقیق در این خصوص میخن ش حاضرگزار
در  آسافوئتیدا فروالهاي مختف این گیاه مثل از گونهالبته 
 با بروز اثر رزین و صمغ،هاویروسات برضد مطالع

 و نیز اثرات ضد با بروز اثر اسید فرولیکیحلزون کش
شده استشاي گزاریاختهانگل کرمی و تکضد  ،قارچ

)Gowda et al. 2004, Kumar et al. 2006, Lee et al. 

2009, Ramadan and Al Khadrawy 2003, Ramadan 
et al. 2004.( اثرات يمطالعهت در خصوص گزارشاولی

 واروآضد جرب و سایر ترکیبات آلی ترکیبات شیمیایی
.شده استبه این جرب زنبور عسل  يهاي آلودهکلنیدر

ترین شبی2010در سال و همکاران Pourelmiاز جمله

 هفته پس از 4را در واروآبر جربی شاثر جرب ک
80مقایسه با بایوارول به ترتیب  استفاده از آپیستان در

 Chuda-Mickiewicz. کردند شگزاردرصد89و  درصد
آمیتراز را با اثر اثر بخشی 2007در سال و همکاران 
واروآبر جرب ) درصد87-درصد99(درمانی باال 

اثر اسید اگزالیک بر  يولی در مطالعه.گزارش کردند
هاي زنبور عسل با در کلنی واروآکاهش جمعیت جرب 

میزان آلودگی قبل از درمان به ترتیب در (آلودگی متوسط 
، درصد57/24و درصد87/25گروه تیمار و شاهد 

میانگین سطح آلودگی با جرب بعد از درمان به ترتیب در 
درصد43/31و  درصد24/5گروه تیمار و شاهد به 

الواندوال هاي اسانسمیزان اثر بخشی . کاهش یافت
براي الوروس نوبیلیسوفونیکولوم وولگار، اوفیسینالیس

در استان بورساي ترکیه در مقایسه با  واروآکنترل جرب 
تیمووار به ترتیب  داروي تیمووار مطالعه شد و اثر درمانی

،)درصد7/76(الوروس نوبیلیس،)درصد4/79(
فونیکولوم وولگارو ) درصد7/75(الواندوال اوفیسینالیس

.بود) درصد5/74(
، زنبورداران هاي اطراف شهرستان مریوانزنبورستاندر 

متداول از ترکیبات ضد جرب آپیستان  يرغم استفادهعلی
و بایوارول به دلیل عدم حصول اثر درمانی این داروها و 

ها از روش دود دادن کندو با گیاه نیز گرانی قیمت آن
 واروآجرب در زمان افزایش شیوع آلودگیهنگوان کوهی 

شود این اساس توصیه میبر.کننداستفاده می دستراکتور
تعیین میزان دوز کشنده يکه مطالعات تکمیلی در زمینه

)LD50(،اختالف و بروز اثر جرب کشیيثرهؤم يماده
.دانجام شو گیاههاي مختلف بخشکشی بروز اثر جرب 

تشکر و قدردانی
نژاد کارشناس آقاي خوش همکاري ازوسیله نویسندگان از همکاري زنبورداران شهرستان مریوان قدردانی نموده وبدین

.نماییمنیز تشکر میگیري جهت عصارهدانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیهزي کآزمایشگاه مر
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Study on the effect of Ferula pseudalliacea (Family: Apiacea) 
extract on Varroa destructor (Acari: Varroidae) infestation in

honeybee (Hymenoptera: Apidae, Apis melifera)
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Abstract
Varroa destructor (Acarina: Varroidae) is one of the most important pests of the honeybee, 

Apis mellifera (Hymenoptera: Apidae) throughout the world which is an economically 
important infestation of honeybee in Iran. The present study carried out to assess the effect of 
Ferula pseudalliacea (Apiaceae) extraction on the examined mites. The plant collected from
the mountainous regions of Marivan suburb, Kurdistan Province, Iran and extracted by using 
Rotary evaporator. In an infested apiary, three infested hives (3 mites/ 20 honeybees) selected 
as treatment and control groups to determine the effect of F. pseudalliacea extraction 
(1.44mg/ml) on V. destructor. The dead mites removed from the litter of hives of all groups 
and counted at different times. There was a significant association between the effects of F. 
pseudalliacea extraction (34.40±9.652) and number of V. destructormites in control group 
(3.6±1.342). During the study, the highest effect of F. pseudalliacea extraction and Apistan 
on the number of V. destructor mortality was in 36(30.72%) and 24(39.91%) hours, 
respectively. There was a significant association between F. pseudalliacea extraction and 
Apistan groups. From the results of this study, it indicated that F. pseudalliacea extraction 
might play an important role in V. destructor infestation in honeybees.
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