دو فصلنامه علمی  -ترویجی /شماره دوم ،زمستان 1388

نقش اسانس گیاهان دارویی

به منظور کنترل کنه واروا در

کلنی های زنبورعسل اروپایی
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وحید قاسمی  ،سعید محرمی پور و غالمحسین طهماسبی
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 -1گروه حشره شناسی کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران
 -2موسسه تحقیقات علوم دامی کشور ،کرج

چكيده :
اس��انس های گیاهی و ترکیبات ش��یمیایی موثر آنها به عنوان جایگزینی مناس��ب برای کنه کش های ش��یمیایی برای کنترل کنه واروا
 Varroa destructor Anderson and Truemanبه ش��مار می آیند .ویژگی بارز این ترکیبات ،داشتن اثرات سوء کمترروی سالمت
انسان ،موجودات غیر هدف و محیط زیست می باشد .مونوترپنوئید ها ،با تشکیل حدود  90درصد کل ترکیبات موجود در اسانس ،مهمترین
ترکیبات موجود در اسانس ها می باشند .فعالیت کنه کشی اسانس بیش از  150گونه گیاهی و ترکیبات موثره آنها روی کنه واروا آزمایش شده است،
که تنها تعداد کمی از آنها نتایج مطلوبی را در شرایط کندو در پی داشته اند .تیمول و کنه کش هایی که ترکیب موثر موجود در آنها را تیمول تشکیل
می دهند ،نتایج ارزنده ای در زمینه کنترل کنه واروا به همراه داش��ته اس��ت .بر اس��اس اطالعات موجود در این زمینه ،اتکای کامل به استفاده از
اسانس های گیاهی به منظور نگه داشتن جمعیت کنه واروا در زیر سطح زیان اقتصادی ،توصیه نمی شود .بنابراین ،تلفیق کاربرد اسانس های
گیاهی با سایر روش های کم خطر ،در قالب یک برنامه مدیریتی دقیق ،رویکرد مناسب تری برای کنترل این آفت خواهد بود.
لغات کلیدی :اسانس گیاهی ،کنه واروا ،مونوترپنوئید ،تیمول  ،سطح زیان اقتصادی

مقدمه
کن��ه واروا ب��ه عنوان زی��ان آور تری��ن آفت زنبورعس��ل اروپایی.
 Apis mellifera Lو مهمتری��ن عامل تهدیدکننده صنعت زنبورداری در
سراسر دنیا به شمار می آید (  .) Anderson and Trueman 2000این کنه
به عنوان یک انگل خارجی ،با تغذیه از همولنف مراحل مختلف رشدی
زنبورعسل ،اختالالت فیزیولوژیکی چشمگیری را به میزبان خود وارد
می سازد (. ) Bowen-Walker and Gunn - 2001
در سال های اخیر ،کنترل کنه واروا توسط سموم شیمیایی به ویژه
آفت کش های پایروتروئیدی (تئوفلووالینات و فلومترین) صورت
می گیرد .لذا استفاده بی رویه و نادرست از این ترکیبات باعث
ایجاد مشکالتی از قبیل وجود باقیمانده سموم در فراورده های
حاصل از زنبور عسل ،آلودگی محیط زیست و از همه مهمتر ظهور
جمعیت های مقاوم کنه واروا در زنبورستان ها شده است (, Milani ، 1995
 .) Elzen et al ; 1998این مشکالت محققین مختلف در سرتاسر جهان
را به سمت یافتن روش های جایگزین مناسب و کم خطر برای کنترل
کنه واروا ترغیب کرده است .در این میان می توان به کاربرد اسانس های
گیاهی اشاره کرد .اسانس های گیاهی که از گیاهان معطر استحصال
می شوند به دلیل داشتن بوی تند و سمیت کم برای پستانداران ،

عدم تاثیر سوء چشمگیر برمحیط زیست و مقبولیت در میان عامه مردم
از جمله ترکیبات بسیار مفید برای کنترل آفات به حساب می آیند(،2000
" .)Ismanتحقیقات انجام شده در این ارتباط نشان داده که بسیاری از
اسانس های گیاهی و ترکیبات شیمیایی آنها نتایج مطلوبی به منظور کنترل کنه
واروا به همراه داشته اندImdorf et al. 1999.؛Calderone and Spivak 1995
لذا ،در این تحقیق ،ارایه نتایج حاصل از کاربرد اسانس های گیاهان
دارویی و ترکیبات شیمیایی موثر آنها به منظور کنترل کنه واروا ،مد نظر
می باشد.
اسانس های گیاهی
اس��انس یا روغن ضروری ( )Essential oilاصطالح عمومی اس��ت
ک��ه برای ترکیبات مایع گیاهی که دارای فش��ار بخ��ار باال و بوی تند
و خاص هس��تند ،اس��تفاده می ش��ود .این روغن ها تقریبا در تمامی
گونه های گیاهی یافت می ش��وند ،اما تنها گیاهانی که دارای بیش از
یک درصد روغن باش��ند به عنوان گیاهان اسانس دار تلقی می شوند.
اسانس های گیاهی فراورده هایی هستند که در بخش های مختلف گیاه
از قبیل گل ،میوه ،بذر ،برگ و ریشه وجود دارند .اسانس های گیاهی
وظایف مختلفی را بر عهده دارند .این ترکیبات ممکن است به عنوان
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جلب کننده حش��رات گرده افش��ان و یا دور کننده حش��رات زیان آور
عمل کنند .همچنین بس��یاری از اسانس های گیاهی فعالیت قارچ کشی
و باکتری کشی از خود نشان داده و گیاه را از تهاجم میکروارگانیسم ها
محفوظ نگه می دارند.
ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس یک گیاه ،مخصوص و منحصر
به همان گونه گیاهی اس��ت و این ترکیب��ات از لحاظ کمی وکیفی از
ی��ک گونه به گونه دیگ��ر و حتی از یک واریته ب��ه واریته دیگر فرق
می کنند .برخی از گونه های گیاهی ش��امل واریته هایی هستند که از
لحاظ ترکیبات اسانس با یکدیگر تفاوت داشته و به همین دلیل تحت
عنوان تیپ شیمیایی نامیده می شوند.
ترکیبات شیمیایی اسانس های گیاهی اغلب بستگی به شرایط کاشت
گی��اه ،وضعیت آب و هوایی منطقه و فرایند اس��تخراج اس��انس دارد.
مهمترین گروه های شیمیایی اس��انس های گیاهی ،ترپن های هیدرو
کربنی و فنیل پروپان ها هستند .ترپن ها که مهمترین ترکیبات موجود در
اسانس ها هستند (حدود  90درصد کل ترکیبات موجود در اسانس) به
مونوترپن ها( ،)C10سسکوئی ترپن ها ( )C15دی ترپن ها ( )C20تقسیم
می شوند .مونو ترپن ها به عنوان مهمترین ترپن های گیاهی ترکیبات فراری
را شامل می شوند که اغلب با گروه های عامل مانند :الکل ها ،فنول ها،
آلدهید ها ،کتون ها ،استرها و مشتقات اکسیدی همراه هستند.
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بررسی کارایی اسانس های گیاهی

روی کنه واروا در شرایط آزمایشگاهی

به طور کلی ،خاصیت کنه کش��ی اسانس بیش از  150گونه گیاهی
و ترکیبات شیمیایی موجود در آنها روی کنه واروا مورد آزمایش قرار
گرفته است که برخی از آنها نتایج مطلوبی را در شرایط آزمایشگاهی
به همراه داش��ته اند .بر اس��اس تحقیقات صورت گرفته توسط()2002
.Ariana et al

اسانس گیاهان

Zataria multifera Boiss ، Saturea hortensis L
Mentha spicata L. Rosemarinus officinalis
Anethum graveolens L , Origanum vulgare L. Lavandula officinalis

در غلظت  2درصد ،پس از  3ساعت اسانس دهی باعث بیش از 95
درصد تلفات کنه واروا می ش��ود .این محققین در آزمایش های خود
مبنی بر بررسی خواص کنه کشی اسانس گیاهان مورد مطالعه در شرایط
قفسههای آزمایشگاهی نشان دادندکهپاششغلظت 2درصداسانسگیاهان
 Z. multifera، Boiss L. .S.hortensis L , A. graveolensزنب��وران
آلوده به کنه واروا پس از یک هفته منجر به ازبین رفتن  58-43درصد
کنه های تیمار ش��ده گردیده است  .همچنین میزان تلفات زنبورعسل
پس از یک هفته از تیمار شدن با اسانس های مورد مطالعه حدود 2/5
درصد گزارش شد.
طبق آزمایش هایی که توسط(  Ruffinengo et al. (2007انجام شده

است 10 ،میلی گرم از محلول امولسیون  4 ،3و  5درصد اسانس سه گیاه
Heteroderal lotifolia Buckey , Tagates minute L , Eucalyptus sp

باعث مرگ و میر بین  63تا  84درصد کنه های تیمار ش��ده گش��ت.
همچنین این محققین نش��ان دادند که اسانس گونه اکالیپتوس  58درصد
تلفات روی زنبور عسل به همراه داشته است.
بر اس��اس تحقیقات ( Imdorf et al. (1995غلظت  5-15میکروگرم
تیم��ول 50-150 ،میکروگرم کامف��ور و  20-60میکروگرم منتول در
هر لیتر هوا بدون داش��تن م��رگ و میر قابل توجه روی زنبورعس��ل
منج��ر ب��ه از بین رفت��ن حدود  100درص��د کنه های تیم��ار گردید.
ای��ن محققی��ن همچنی��ن اثب��ات کردند ک��ه ترکی��ب اکالیپت��ول در
غلظ��ت  240میکروگرم ب��ر لیتر هوا باعث از بی��ن رفتن  100درصد
کنه های مورد آزمایش شد اما میزان مرگ و میر در زنبورعسل در اثر
استفاده از این ترکیب  25درصد گزارش شد.
مطالعات قاس��می و همکاران ( )1387نشان داد که اسانس پونه کوهی
در دو غلظ��ت  2/5و  3/12میکرولیتربرلیت��ر ه��وا ،پس از  10س��اعت
اس��انس دهی ،می��زان تلفات در کن��ه واروا به ترتی��ب  65و  70درصد
و در زنبورعس��ل  5و  7درص��د م��ی باش��د ،که این می��زان تلفات در
زنبور های تیمار شده از لحاظ آماری اختالف معنی داری با تلفات مشاهده
شده در تیمار شاهد ندارد Ruffinengo et al. (2005( .نشان دادند که اسانس
دو گون��ه گیاهی .Acantholipia seriphioides Moldو .Schinus molle L
خاصیت کنه کشی مطلوبی در کنترل کنه واروا دارند .از آنجا که ترکیبات
اصلی اسانس اين دو گیاه را تیمول ،کارواکرول و ارتوسیمن تشکیل می دهد،
خواص کنه کشی آن ها را به وجود ترکیبات فوق نسبت داده اند .همچنین
( Colin et al. (1994نشان دادند که پاشش امولسیون آبی کارواکرول روی
کنه واروا ،پس از  24ساعت منجر به از بین رفتن بیش از  90درصد کنه های
تیمار شده می شود.
کاربرد اسانس های گیاهی در شرایط کندو

اولی��ن مطالعات در این ارتباط با اس��تفاده از اس��انس های گیاهی
در ش��رایط کندو ،توس��ط ( Sidorov et al. (1997در روس��یه انجام
ش��د .این محققین در آزمایش های خود نش��ان دادند که گیاهان مورد
بررسی نتایج مطلوبی را در کنترل کنه واروا در شرایط طبیعی به همراه
نداشته و عالوه بر این اسانس گیاه  Chenopodiumباعث از بین رفتن
جمعیت باالیی از زنبوران داخل کندو شده است.
( Colin (1990کاربرد امولسیون آبی 1درصد اسانس گیاه
 Thymus vulgarisو  0/5درصد اس��انس گیاه  Sageرا با محلول
 0/25درصد کنه کش آمیتراز مقایسه کردند .نتایج حاصله نشان داد که
کاربرد ترکیب اسانس دو گیاه به صورت آئروسول در داخل کندو و از
طریق دریچه پرواز به مدت  1دقیقه و در  4مرتبه متوالی به فاصله 4-3
روز در مقایس��ه با کنه کش آمیتراز که باعث از بین رفتن  99در صد
کنه ها گش��ت ،منجر به از بین رفت��ن  95درصد کنه های داخل کندو
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شد .ترکیب این دو اسانس تحت عنوان ®  BIOLOGIC Vبه صورت
تجاری به بازار عرضه شد.
ابراهیمی و هم��کاران ( )1386در آزمایش های خود نش��ان دادند
که اس��تفاده از  35گرم کریستال منتول به مدت  28روز در کندوهای
آلوده به کن��ه واروا موجب از بین رفتن  56/68درصد کنه های تیمار
شده می گردد.
ب��ر همین اس��اس فرموالس��یون ه��ای مختلف��ی که م��واد موثره
آنها را ترکیبات گیاهی تش��کیل داده اند به بازار عرضه ش��ده اس��ت.
فرموالسیون ®  Apilife VARکه مواد موثره آن را تیمول ( ،)%76اکالیپتول
() 16/4درصد  ،منتول ( )3/8درصد و کامفور ( )3/8درصد تشکیل
داده ،طی هشت هفته  97/7درصد و در طی چهار هفته  93/7درصد اثر
کن��ه کش��ی دارد ( .)Imdorf et al., 1995تحقیق��ات انج��ام ش��ده
توس��ط(  Marienelli et al. (1999نش��ان داد که اس��تفاده از سه ترکیب
کن��ه کش تجاری به ن��ام  Apilife VAR®، Thymovarو  Apiguardکه
ماده موثره آنها را تیمول تشکیل می دهد با از بین بردن بیش از  90درصد
کنه های تیمار شده ،نتایج مطلوبی را به همراه داشته است.
بحث

یافتن روش های جایگزین جدید و کم خطر برای کنترل کنه واروا،
به خاطر توس��عه نژادهای مقاوم کن��ه و همچنین آلودگی محصوالت
کندو امری ضروری به نظر می رس��د .با توجه به مطالعات انجام شده
در ارتباط با اس��انس های گیاهی ،اس��تفاده از ای��ن ترکیبات واجزای
ش��یمیایی مربوط به آنها نتایج رضایت بخش��ی را در کنترل این آفت
در پی داش��ته اس��ت .در مطالعات آزمایش��گاهی ،خاصیت کنه کشی
اس��انس گونه های مختل��ف گیاهی روی کنه واروا به اثبات رس��یده
اس��ت .ب��ا این وج��ود ،تنها تع��داد کمی از این اس��انس ه��ا قابلیت
کاربرد در ش��رایط طبیعی را دارا هس��تند .به نظر می رس��د موقعیت
آب و هوای��ی منطقه و همچنین ش��رایط داخل کن��دو از عوامل مهم

و تاثیرگ��ذار در کارایی اس��انس های گیاه��ی در مطالعات مزرعه ای
می باشند .تیمول ،منتول ،کارواکرول و سایر ترکیبات موثره موجود در
اس��انس های گیاهی اس��تفاده گس��ترده ای به منظور کنترل کنه واروا
در سرتاس��ر دنیا دارند .به همین خاطر هر ساله کنه کش های تجاری
مختلفی که حاوی مقادیر باالیی از تیمول ،منتول و کارواکرول هستند،
به بازار عرضه می گردد.
یکی از مشکالت اساسی در ارتباط با استفاده از اسانس های گیاهی
در ش��رایط طبیعی ،فشار بخار بس��یار باالی این ترکیبات می باشد .به
عنوان مثال ،ترکیب ش��یمیایی کامفور به علت تبخیرس��ریع در شرایط
طبیع��ی ،باید به صورت ژل ،فرموله ش��ود .عالوه بر این ،اس��تفاده از
محصوالت تجاری گیاهی که حاوی ترکیبات مختلف ش��یمیایی و با
نحوه اثر متفاوت هستند ،راه حل مناسبی برای کنترل کنه واروا بشمار
م��ی آیند .برای مث��ال ،کاربرد همزمان ترکیباتی ک��ه باعث اختالل در
فراین��د میزبان یابی و مرگ و میر کنه واروا می گردند ،ممکن اس��ت
نتایج مطلوبی را در پی داش��ته باش��ند .با این وجود ،علی رغم اثرات
مثبت اس��انس های گیاهی روی کنه واروا بهتر است که این ترکیبات
در کنار س��ایر روش های کنترل از قبیل حذف حجره های ش��فیرگی
نر از کندو ،کاربرد اس��ید های آلی به ویژه اس��ید فرمیک (Amrine et
 )al., 2007و اس��تفاده از میکروارگانیس��م های بیماری زا به خصوص
ق��ارچ ه��ا ( ،Fernandez et al., (2008در قالب ی��ک برنامه مدیریت
تلفیقی مناسب و دقیق بکار گرفته شوند.
توصیه می ش��ود که مطالعات بع��دی در این زمینه ،روی رابطه بین
غلظت اسانس مورد مطالعه و مرگ ومیر کنه واروا و زنبورعسل ،اثرات
آنها بر رفتار زنبورعسل ،صرفه اقتصادی استفاده از این ترکیبات ،تاثیر
آن ه��ا بر کیفیت عس��ل ،دوام آ نها و روش های مختلف و مناس��ب
اسانس های گیاهی صورت پذیرند.
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