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 چکیده

. اسیتااد  از  دنی کنوارد میی کشور در ها  در ساختمان خسارت اقتصادی زیادی را به لوازم چوبی Microcerotermesجنس  های مختلف موریانهگونه
ینی پذیرفته شد  اسیت. میواد مختلایی جسیت سیاخت       زم های زیر خطر برای محیط زیست در کنترل موریانه های مسموم به عنوان یک روش بی طعمه
)بسیترهای   ای موریانه هدف به کاغذهای صافی اند. در ای  تحقیق، واکنش تغذیه های زیر زمینی مورد آزمایش قرار گرفته های جذاب برای موریانه طعمه

درصد( در  10تا  01/0) درصد( و روغ  سویا 1تا  01/0) مخمر درصد(، 1تا  01/0) درصد(، اور  6تا  1) های مختلف مالس سلولزی( تیمار شد  با غلظت
د  های انتخابی و غیرانتخابی در چسار تکرار در شرایط آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت. برای نمونه شاهد از بسترهای سلولزی تیمار نش قالب آزمون

ر جداگانه درون ظروف پتری قرار گرفت و پس از مرطوب کردن با آب مقطر، تعیداد  )بدون مواد افزودنی( استااد  شد. بسترهای سلولزی هر تیمار به طو
 90±5 و رطوبیت نسی ی   درجه سلسیوس 28±2 موریانه کارگر درآن قرار داد  شد. واحدهای آزمایشی به مدت دو هاته در انکوباتور تاریک در دمای 50

ند. پس از پایان دور  آزمایش، کاهش وزن هر یک از بسترهای سلولزی مربوط به هیر  ها شمارش شد درصد نگسداری و در ای  مدت مرگ و میر موریانه
میانی   ثیر بر زنید  های مختلف مالس و مخمر از لحاظ تأهای انتخابی و غیرانتخابی، غلظتواحد آزمایشی تعیی  شد. براساس نتایج بدست آمد  از آزمون

درصد میالس بیشیتری  مییزان تغذییه را داشیتند و در مخمیر نییز         6و  4های  ا از لحاظ تغذیه غلظتداری با شاهد نشان ندادند ام موریانه اختالف معنی
داری با شاهد نشان ندادنید.   مانی و تغذیه اختالف معنی های مختلف اور  و روغ  سویا از لحاظ زند درصد داشت. غلظت 1 بیشتری  میزان تغذیه را تیمار
های سمی، جست جلب هیر چیه    درصد مخمر انتخاب و جست استااد  در تولید طعمه 1درصد مالس و  4های  ی غلظتمانبنابرای  از لحاظ تغذیه و زند 
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ت لیوازم چیوبی و سیلولزی موجیود در     ها از مسمتری  آفیا موریانه
اماک  مسکونی در سراسر مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری جسیان  

 Microcerotermesهیای مختلیف جینس    گونه. (18 و 5، 4) هستند
در مناطق مسیکونی   خسارت اقتصادی زیادی را به لوازم چوبیساالنه 

یرباز بیه  در استان خوزستان از د. دنکنوارد میکشور در و غیرمسکونی 
سازی و نیز عدم  دلیل عدم رعایت اصول پیشگیری در هنگام ساختمان

هیا بیه داخیل    بکارگیری مواد محافظت کنند  از چوب، هجوم موریانه
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ناپذیر به لوازم چیوبی مشیاهد     های ج ران ها و بروز خسارتساختمان
هیای  های موجود در ای  استان به گرو  موریانه(. موریانه6شد  است )

رزمینی تعلق دارند که مسمتری  موریانه که بیه لیوازم چیوبی حملیه     زی
ایی    .اسیت  Microcerotermes diversus Silvestriکند گونه می

تری  گونیه موجیود در اسیتان    تری  و مخرب موریانه به عنوان حریص
خوزستان دارای حوز  جستجوگری غذایی وسیع بود  و توانایی ایجیاد  

ارها و سقف اماک  و نیز روی درختیان را دارد،  اجتماعات ثانویه در دیو
هیای راییج ماننید عملییات      کنیی و کنتیرل آن توسیط روش    لذا ریشه

کش به داخل زمیی ، بیا مشیکالتی مواجیه      کاری و تزریق حشر  دریل
که سیاالنه م یال     بود  و در برخی موارد کارآیی الزم را ندارد، در حالی

(. بنابر مشکالت موجود 10د )شو هنگاتی صرف کنترل ای  موریانه می
گیذاری   هیای طعمیه   ثر م ارز  استااد  از سیسیتم ؤهای م یکی از روش

است که اخیرا به عنوان یک را  فی  مسیم بیرای حااظیت درازمیدت      
 و 8، 3) شیود  ها استااد  میی  ها و الوار در برابر آسیب موریانه ساختمان

د جسیتجوگری،  . در ای  را  ف  از رفتارهیای ااتیی موریانیه ماننی    (11
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 1397 بهار، 1شماره، 32، جلدفاظت گیاهان )علوم و صنایع كشاورزي(نشریه ح     130

، مصیرف  2(، تیمارگری، همخیواری 1سیستم انتقال غذا )تروفاالکسیس
ها کیه منجیر بیه انتقیال و توزییع      پوست انداخته شد  بوسیله موریانه

شود، برای کاهش ییا حیذف جمعییت کلنیی از      کش درکلنی می حشر 
ها از بوها و عالئم  موریانه (.17 و 9، 7، 3) شودیک منطقه استااد  می

ایی موجود در طعمه برای تعیی  موقعیت غذا در محییط اسیتااد    شیمی
هایی که طعمه را برای موریانیه جیذاب و دلییذیر    کنند. یکی از را  می
های غذایی از ق یل ترکی یات نیتیرو ن دار،   کند، استااد  از محرکمی

ها و سایر ترکی ات جلب های گیاهی، فرمونهای کرب ، روغ هیدرات
. جذابیت طعمه نس ت به سایر منیابع  (20 و 2، 1) باشدکنند  دیگر می

تواند بر رفتار جسیتجوگری بیرای کشیف     غذایی موجود در محیط، می
(. در واقع طعمه مناسب احتمال حمله را افیزایش  14طعمه اثر بگذارد )

. (24 و 22، 21، 19، 16) دهیید و زمییان جسییتجوگری را کییاهش مییی
های مناسب و جیذاب بیرای   هتاکنون مواد مختلای جست ساخت  طعم

انید،   های زیرزمینی در خارج از کشور مورد آزمایش قرار گرفتیه موریانه
های مختلف در منیاطق جغرافییایی متایاوت     اما از آنجایی که موریانه

( و از طیرف  13ترجیح غذایی و رفتار غذایابی متااوت هسیتند )  دارای
باشند، لذا به  ه نمیها از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفدیگر ای  طعمه

ثر طعمیه جسیت کنتیرل    ؤمنظور تولید یک فرموالسیون مناسیب و می  
 در کشور، ای  تحقیق انجام شد. M. diversus مخرب موریانه
 

هاموادوروش

 ای  آزمون غیرانتخابی تغذیه

مالس تولیید شید  در شیرکت توسیعه نیشیکر و صینایع جیان ی        
درصد( شامل مالس  54ال )خوزستان در سه غلظت با میزان ساکارز با

و سیاکارز   Bدرصد( شیامل میالس نیوع     48، ساکارز متوسط )Aنوع 
(. پس از انجام 15تسیه گردید ) C درصد( شامل مالس نوع 33پایی  )
هیا بیرای هیر ییک از میواد      ای از غلظیت  های مقدماتی، دامنیه  آزمون

 افزودنی تسیه گردید:
و در میورد روغی    برای اور ، مخمر و مالس از حالل آب مقطیر  

تکیرار و بیرای هیر تکیرار،      4سویا از اتانول استااد  شد. آزمیایش در  
 7/1متیر( بیا    سیانتی  9)بیه قطیر    1کاغذهای صیافی واتمی  شیمار     

 1تا  01/0درصد(، اور  ) 6تا  1های مختلف مالس )لیتر از غلظت میلی
درصید(   10تیا   01/0درصد( و روغ  سویا ) 1تا  01/0درصد(، مخمر )

وسط پییت مدرج تیمیار گردیید. بیرای نمونیه شیاهد اور ، مخمیر و       ت
مالس، از آب مقطر و در میورد نمونیه شیاهد روغی  سیویا از اتیانول       

ساعت بعد از تیمیار )کیه در فییای     24استااد  شد. کاغذهای صافی 
آزاد خشک شدند( با ترازوی دیجیتالی وزن شدند. کاغذهای صافی هر 

                                                           
1- Trophallaxis 

2- Cannibalism 

متیر قیرار    سیانتی  9ن ظروف پتری به قطیر  تیمار به طور جداگانه درو
 موریانه کارگر در 50گرفت و پس از مرطوب کردن با آب مقطر، تعداد 

آن قرار داد  شد. واحدهای آزمایشی به مدت دو هاته در انکوبیاتور در  
درصد و شیرایط   90±5 و رطوبت نس ی درجه سلسیوس 28±2دمای 

روز  14میدت   تاریک نگسداری و میرگ و مییر روزانیه حشیرات طیی     
شمارش شدند. پس از پایان دور  آزمایش، کاغذهای صافی بیه میدت   

ساعت درفیای آزاد خشک و سیس وزن آنسا یادداشت و کیاهش   24
وزن هر یک از کاغذهای صافی مربوط به هر واحید آزمایشیی تعییی     

 شد. 
Arcsineپس از انجام ت دیالت درصد به  x%س ، تجزیه واریان

های انواع مالس روی درصد زند  مانی و میزان تغذییه بیا طیر     داد 
نوع مالس و فاکتور دوم غلظت( در قالب طیر    فاکتوریل )فاکتور اول

های اور ، روغ  پایه کامل تصادفی انجام گرفت. تجزیه واریانس داد 
( صورت One Way ANOVAسویا و مخمر با طر  کامل تصادفی )

انتخیابی بیا آزمیون    های غیر های آزمایشی  داد گرفت. مقایسه میانگ
 انجام شد. SPSSافزار  با استااد  از نرم 5%توکی در سطح 


 ای آزمون انتخابی تغذیه

هییای آزمایشییگاهی، بیشییتری  براسییاس نتییایج زیسییت سیینجی 
تیمارهای مصرف شد  با استااد  از یک آزمون انتخابی تعییی  شیدند.   

ی اور ، مالس و مخمر توسط آب مقطر و روغ  سیویا توسیط   تیمارها
هیا   با ای  محلیول  1اتانول رقیق شدند. کاغذهای صافی واتم  شمار  

شد  و برای نمونه شاهد از آب مقطر و حالل مربوطیه اسیتااد     تیمار
سیس کاغذهای صافی تیمیار شید  و شیاهد در ییک محییط       .گردید

ظرف پتری بود که توسیط سیه    قرار داد  شدند که شامل سه 3غذایی
اند. در یک پتری کناری کاغذ  وصل شد   Tبازوی پالستیکی به شکل

. صافی شاهد و در پتری دیگر کاغذ صیافی تیمیار شید  قیرار گرفیت     
ظییرف پتییری مرکییزی دارای یییک بسییتر مرطییوب خییاک مزرعییه و  

موریانیه   100(. سیس تعداد 1 شکلبود ) 1به  2ورمیکوالیت به نس ت
ها آزادانیه در   ری مرکزی اضافه و اجاز  داد  شد که موریانهبه ظرف پت

ظییروف حرکییت نماینیید. واحییدهای آزمایشییی در انکوبییاتور و شییرایط 
آزمایشی که ق ال اکیر گردیید بیه میدت دو هاتیه نگسیداری شیدند.        
کاغذهای صافی پس از خشک شدن وزن و کاهش وزن هیر ییک از   

تعیی  شد. ای  آزمیایش  های مربوط به هر واحد آزمایشی  کاغذ صافی
افیزار   ها با اسیتااد  از نیرم  تکرار انجام گرفت. تجزیه آماری داد  4در 

SPSS  و آزمونt   هیای انتخیابی(    برای دو نمونه جات شید  )آزمیون
 انجام شد.

 

                                                           
3- Feeding arena 
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نتایج

 ای آزمون غیرانتخابی تغذیه

هیای   داری بیی  غلظیت   مانی اخیتالف معنیی   از لحاظ درصد زند 
های مختلف س با شاهد مشاهد  نشد. بی  مالسمختلف سه نوع مال

)سه نوع مالس( و اثر متقابل غلظت و نوع میالس نییز بیه ترتییب از     
،  =6dfو  39داری مشیاهد  نشیید )  مییانی اخیتالف معنییی  لحیاظ زنید   

206/0P= ،494/1(F= (. مقایسه مییانگی  مییزان تغذییه از    1 )جدول
سیه نیوع میالس    هیای مختلیف    کاغذهای صافی تیمار شد  با غلظت

هیای مختلیف سیه نیوع      داری بیی  غلظیت   نشان داد که تااوت معنی
هر مالس میزان  مالس با شاهد وجود دارد و با افزایش غلظت قند در

کیه نسی ت    Cتغذیه افزایش یافته است. از طرف دیگر در مالس نوع 
به دو مالس دیگر ساکارز کمتری دارد میزان تغذیه نس ت به دو نیوع  

باشید کیه    که نشان دهنید  ایی  میی    افزایش یافته استمالس دیگر 
بر اسیاس  موریانه مذکور به محدود  خاصی از میزان قند گرایش دارد. 

درصد نوع  6و  4و مالس  Bدرصد نوع  6نتایج به دست آمد ، مالس
C   داری بیا شیاهد    دارای بیشتری  میزان تغذیه بود  و اخیتالف معنیی

س اثر متقابل غلظت و نوع مالس نییز  نشان دادند. نتایج تجزیه واریان
 =6df= ،007/0P= ،521/3(Fو  39دار نشییان داد ) اخییتالف معنییی 

 (. 1 )جدول

 


 ایشکلدرآزمونانتخابیتغذیهTمحیطغذایی-1شکل

Figure 1- T-shape feeding arena in choice test 
 

هیای   داری بیی  غلظیت   مانی اخیتالف معنیی   از لحاظ درصد زند 
 =3df=  ،201/0P و12مختلییف مخمییر بییا شییاهد مشییاهد  نشیید )  

،800/1(F=  (. مقایسه مییانگی  مییزان تغذییه از کاغیذهای     2)جدول
داری بیا   های مختلف مخمیر تایاوت معنیی    صافی تیمار شد  با غلظت

شاهد نشان داد بدی  ترتیب که با افزایش غلظت مخمر میزان تغذییه  
 1 تیایج بیه دسیت آمید ، مخمیر     بر اساس ن(. 2افزایش یافت )جدول 

داری با شیاهد   دارای بیشتری  میزان تغذیه بود  و اختالف معنیدرصد 
از لحییاظ (. 2)جییدول  =3df= ،000/0P= ،759/39(F و12داشییت )

اخیتالف   های مختلف روغ  سویا با شاهدمانی بی  غلظت زند درصد 
درصید روغی  سیویا اخیتالف      10داری مشاهد  نشد اما غلظیت   معنی

نشان داد بدی  ترتیب که با افزایش غلظت روغی   داری با شاهد  عنیم
میانی بیه شیدت     میزان تغذیه و درصد زند  درصد( 10سویا )در غلظت

(. 3 )جییدول =4df= ،000/0P=، 523/232(Fو 15کییاهش یافییت ) 
مقایسه مییانگی  مییزان تغذییه از کاغیذهای صیافی تیمیار شید  بیا         

داری بی   ان داد که تااوت معنیهای مختلف روغ  سویا نیز نش غلظت
با شاهد وجیود نداشیتا امیا بیی       01/0، 1/0و  1های مختلف  غلظت

درصیید روغیی  سییویا بیا شییاهد از لحییاظ تغذیییه اخییتالف   10غلظیت  
 )جدول =4df=، 000/0P=، 487/13(Fو 15داری وجود داشت ) معنی

 های مختلف اور  با شیاهد بیه   غلظت مانی بی  (. از لحاظ درصد زند 3
 1مشاهد  نشید. غلظیت   داری  درصد اختالف معنی 1استثنای غلظت 

مانی در ایی    داری با شاهد نشان داد و میزان زند  درصد اختالف معنی
 =5dfو 18)ها کاهش یافته است غلظت نس ت به شاهد و سایر غلظت

 ،004/0P=، 287/5(F= (. مقایسه میانگی  میزان تغذییه از  4 )جدول
های مختلیف اور  نییز، اخیتالف    ر شد  با غلظتکاغذهای صافی تیما

 ،=5df=، 226/0Pو 18داری را بیییا شیییاهد نشیییان ندادنییید ) معنیییی
546/1(F= (.4 )جدول 

 

 ای آزمون انتخابی تغذیه
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هیای غییر انتخیابی آزمایشیگاهی،     براساس نتایج زیسیت سینجی  
تیمارهایی که دارای بیشتری  میزان مصرف بودند، متعاق ا با استااد  از 

 -ک آزمون انتخابی تعیی  شدند. برای آزمون انتخیابی تیمیار شیاهد   ی
که دارای بیشتری  میزان تغذیه بیود   Cدرصد نوع  4مالس از غلظت 

 استااد  شد.
درصد  1مخمر نیز چون غلظت  -برای آزمون انتخابی تیمار شاهد

دارای بیشتری  میزان تغذیه بود استااد  گردید. برای آزمیون انتخیابی   
روغی  سیویا و بیرای تیمیار      01/0روغ  سویا از غلظت  -شاهدتیمار 
هیای   اور  استااد  شد )اگر چه غلظیت  01/0 اور  نیز از غلظت -شاهد

داری از لحاظ تغذیه با شیاهد   مختلف روغ  سویا و اور  اختالف معنی
ها یید مجدد ای  نتایج، از ای  غلظتأنشان ندادند اما جست بررسی و ت

مقایسه میانگی  مییزان تغذییه )بیر     استااد  گردید(. در آزمون انتخابی
مالس نشان داد کیه   -گرم( در آزمون انتخابی تیمار شاهد حسب میلی

و  =3df) برابر بیشتر از شاهد از تیمار مالس تغذیه نمودند 7ها موریانه
006/0P=، 182/7(t= (. مقایسیه مییانگی  مییزان تغذییه در     2 )شکل

 5ها تقری ا مخمر نیز نشان داد که موریانه -دآزمون انتخابی تیمار شاه
 ،=006/0Pو  =3dfبرابر بیشتر از شاهد از تیمار مخمر تغذیه نمودنید ) 

990/6(t= (.3 )شکل 


روزتغذیهاز14بعدازمدتM. diversusمانیومیزانمصرفکاغذصافی)میزانتغذیه(موریانهخطایمعیاردرصدزنده±میانگین-1جدول

 هایمختلفسهنوعمالسلظتغ

Table 1- Mean (±standard error) of survival percentage and matrix weight loss (feeding) for different concentrations of 

molasses for M. diversus for two weeks 

 (mg)میزانتغذیه

Feeding (mg)
 مانیزندهدرصد

Survival (%)
 )درصد(غلظت

Concentrations (%)
 تیمار

(Treatment)
    

(5.50 2.60) f (72.47  6.10) a - شاهد 
   (Control) 

 (9.00 0.00) def  (70.81 4.95) a 1  

 (14.50 0.28) bcd (76.27 2.12) a 2 مالس نوع A 

(16.25 0.75) bc  (72.03 2.58) a 4 (Molasses A) 

  (18.00 1.47) b  (72.53 2.60) a 6  
    

(7.75 0.25)ef  (69.93 4.79) a 1  

(12.00 1.87)cde  (67.24 0.78) a 2 مالس نوع B  

 (15.25 0.25) bc  (67.48 2.24) a 4 (Molasses B) 

(20.25 1.54) ab (76.26 3.26) a 6  
    

(7.50 0.64)ef (69.25 2.56) a 1  

(11.50 1.19) cde  (73.67 3.84) a 2 مالس نوع C 

(19.50 0.95)ab (68.83 2.57) a 4 (Molasses C) 

 (24.25 1.43) a   (63.70 5.74) a 6  

 باشند ( نمیP<0.05دار ) با حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنیهای  میانگی 

The means followed by the same letters are not significantly different (P<0.05) 
 

روزتغذیهاز14بعدازمدتM. diversusمانیومیزانمصرفکاغذصافی)میزانتغذیه(موریانهخطایمعیاردرصدزنده ±میانگین-2 جدول

هایمختلفمخمرغلظت
Table 2- Mean (±standard error) of survival percentage and matrix weight loss (feeding) for different concentrations of yeast 

for M. diversus for two weeks 

 (mg) میزانتغذیه

Feeding(mg)
 مانیدرصدزنده

Survival (%)
 )درصد( غلظت

Concentrations (%)
 تیمار

(Treatment)
 (5.50 2.06) c   (72.47 6.10) a - شاهد 

   (Control) 

(12.75 1.18) b   (76.02 1.41) a 0.01  

(13.25 1.93)b (75.83 3.56)a 0. 1 مخمر 

(29.25 0. 85)a  (64.61 3.37)a 1 (Yeast) 
 باشند ( نمیP<0.05دار ) با حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنیهای  میانگی 

The  means followed by the same letters are not significantly different (P<0.05) 
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روزتغذیهاز14بعدازمدتM. diversusانهومیزانمصرفکاغذصافی)میزانتغذیه(موری مانیخطایمعیاردرصدزنده ±میانگین-3جدول

هایمختلفروغنسویاغلظت
Table 3- Mean (±standard error)  of survival percentage  and matrix weight loss (feeding) for different concentrations of 

soybean oil for M. diversus for two weeks 

 (mg)میزانتغذیه

Feeding (mg)
 مانیدرصدزنده

Survival (%)
 )درصد(غلظت

Concentrations (%)
 تیمار

(Treatment)
 (19.25 1.11) a   (70.06 2.27) a - شاهد 

   (Control) 

 (19.50 2.99) a   (69.84 3.10) a 0.01  

(16.25 0.48) a (71.39 2.08) a  0.1 روغ  سویا 

(17.25 1.49)a  (70.78 1.53) a 1 (Soybean oil) 
(4.25 1.49)b (0.00 0.00) b 10  

 باشند ( نمیP<0.05دار ) با حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنی های میانگی 

The means followed by the same letters are not significantly different (P<0.05) 

روزتغذیهاز14بعدازمدتM. diversusومیزانمصرفکاغذصافی)میزانتغذیه(موریانهمانیخطایمعیاردرصدزنده ±میانگین-4جدول

هایمختلفاورهغلظت
Table 4- Mean (±standard error) of survival percentage and matrix weight loss (feeding) for different concentrations of urea 

for M. diversus for two weeks 

 (mg)میزانتغذیه

Feeding (mg)
 مانیدرصدزنده

Survival (%)
 )درصد(غلظت

Concentrations (%)
 تیمار

(Treatment)
(14.25 2.66)a   (71.25 1.52) ab - شاهد 

   (Control) 

(12.50 1.26) a  (72.45 2.32) a   0.01  

(14.00 1.35) a  (69.18 2.38) ab 0.05  

(15.50 1.19) a (76.93 2.17)a 0. 1  اور 

 (10.25 0.63) a (68.05 0.68) ab 0.5 (Urea) 
 (13.75 0.63) a (62.33 2.90) b 1  

 باشند ( نمیP<0.05دار ) با حروف مشترک در هر ستون دارای اختالف معنی های میانگی 

The means followed by the same letters are not significantly different (P<0.05) 

 

 
ازبسترسلولزیتیمارشدهبامالسوشاهددرآزمونانتخابی)گرملیبرحسبمی(مقایسهمیانگینمیزانتغذیه-2شکل

Figure 2- The mean comparison of molasses treatment with control through feeding(mg) in choice test 
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شاهددرآزمونانتخابیازبسترسلولزیتیمارشدهبامخمرو)گرمبرحسبمیلی(مقایسهمیانگینمیزانتغذیه-3شکل

Figure 3- The mean comparison of yeast treatment with control through feeding (mg) in choice test 

 

 
ازبسترسلولزیتیمارشدهبااورهوشاهددرآزمونانتخابی)گرمبرحسبمیلی(مقایسهمیانگینمیزانتغذیه-4شکل

Figure 4- The mean comparison of urea treatment with control through feeding (mg) in choice test 

 
بررسی مقایسه میانگی  مییزان تغذییه در آزمیون انتخیابی تیمیار      

اور  نشییان داد کییه اخییتالف  -روغیی  سییویا و تیمییار شییاهد -شییاهد
ها به یک نس ت به سمت داری بی  تیمارها وجود ندارد و موریانه معنی

( و 4 )شیکل  =000/1P=، 000/0(tو  =3df) انید  جلیب شید    تیمارها
(3df=  000/1وP=، 000/0(t= ییدی بر نتایج أ(. ای  نتایج ت5 )شکل

 به دست آمد  از آزمون غیرانتخابی بود.

 

 گیریبحثونتیجه

بر اساس نتایج بدست آمد ، دو ماد  میالس و مخمیر بیه عنیوان     
جلب و تغذییه بیشیتر   یک محرک غذایی عمل نمود  و س ب افزایش 

موریانییه هییدف از کاغییذهای صییافی در هییر دو آزمییون انتخییابی و   



 135      ...اي براي موریانه هاي تغذیه آزمایشگاهی مواد مغذي افزودنی به عنوان محرک ارزیابی

ای غلیی،، تییر  و چسی ناک و ییک      عصیار   غیرانتخابی شدند. مالس
محصول جان ی در روند تسیه شکر از چغندر قند و یا نیشکر اسیت کیه   

درصید میواد    10درصد قند و در حیدود   65-45به طور متوسط دارای 

تر از مالس  د. مالس نیشکر از نظر مقدار قند خیلی غنیباش معدنی می
 درصد(. 45درصد در مقابل  65چغندرقند است )

 

 
ازبسترسلولزیتیمارشدهباروغنسویاوشاهددرآزمونانتخابی)گرمبرحسبمیلی(مقایسهمیانگینمیزانتغذیه-5شکل

Figure 5- The mean comparison of soybean oil treatment with control through feeding (mg) in choice test 

 

بنابرای  مالس نیشکر به دلیل دارا بودن مواد قندی س ب جلب و 
ها گردید. همچنی  بر اساس نتایج به دست آمید   تغذیه بیشتر موریانه

ها موریانه مذکور به محدود  خاصی از میزان قند گرایش دارد. موریانه
کمتر  pHشوند و سطح  هایی که در اثر تخمیر تجزیه میهمچنی  غذا

دهنید. چیون    کنند، ترجیح میی  را تولید می 5/4و ترجیحا کمتر از  5از 
هیا شیامل   های موجود در رود  موریانهای  شرایط برای میکروارگانیزم

باشید   کنند، مطلوب میی  ها که سلولز را تجزیه میپروتوزئرها و باکتری
ل در ای  تحقیق از مخمر استااد  گردید. نتایج بیه  (، به همی  دلی20)

دست آمد  نشان داد که مخمر به عنوان ییک محیرک غیذایی عمیل     
نمود  و س ب افزایش جلب و تغذیه بیشتر موریانه هدف از کاغیذهای  

ای  نتایج با نتایج  صافی در هر دو آزمون انتخابی و غیرانتخابی شدند.

( 24)1طابقت دارد. والر و همکارانبه دست آمد  توسط سایر محققی  م
هیییییای صیییییحرایی نشیییییان دادنییییید کیییییه    در آزمیییییایش

 R.Virginicus و  Reticulitermes flavipes Kollarهیای  موریانه

Banks های فاقید  های حاوی ساکارز و مخمر را بیشتر از طعمهطعمه
( نییز نشیان داد کیه    22کننید. سیوبادا )   ای  مواد انتخاب و اشغال میی 

هیای کاغیذی حیاوی    طعمه .Reticulitermes sppوریانههای م گونه
فروکتییوز، گییاالکتوز، گلییوکز، سییاکارز، را نسیی ت بییه شییاهد بییه طییور 
                                                           
1- Waller 

 کنند. داری بیشتر مصرف می معنی
دو ماد  اور  و روغ  سویا از لحاظ جلب موریانیه هیدف اخیتالف    

ها عموما غنی از سلولز داری با شاهد نشان ندادند. غذای موریانه معنی
یکی از نکیات مسیم در    .ود  ولی از نظر میزان نیترو ن ضعیف استب

دار موجیود در آن   تسیه طعمه سمی، میزان غلظت مواد مغذی نیترو ن
دار مغیذی در ایی     (. از اور  به عنوان یکی از میواد نیتیرو ن  11است )

های مختلیف اور   تحقیق استااد  گردید اما نتایج نشان داد که غلظت
اری با شاهد از لحاظ تغذیه نداشتند و حتی بیا افیزایش   د اختالف معنی

ثیر اور  بر افزایش أیابد. ال ته تغلظت اور  میزان تلاات نیز افزایش می
هیای مختلیف بیه گونیه موریانیه نییز       پذیرش طعمه سمی در غلظیت 

ترکیب آمیی  3( اثر سمی و قابلیت پذیرش 23(. والر )11) بستگی دارد
و  R. flavipesزمینیی  اور  را برای موریانه زیرکلی  و سیلی ، تتراسای

R. virginicus 5و  1، 1/0های  بررسی و بیان نمود که محلول 
ها جذاب بود امیا  های انتخابی برای موریانهدرصد اور  در آزمون

میانی و   درصد اور  در آزمون غیرانتخابی مییزان زنید    5محلول 
هیای  یمیایی چیوب تعداد پروتوزئرها را کاهش داد. در تجزیه شی 

هیای بیاالتری   ها، اسیدهای چرب در غلظیت مورد عالقه موریانه
(. لسییتی  بیه   11) گیری شد  اسیت  ها انداز نس ت به سایر چوب

ها توسط ح ییب  می  کنند  اسید چرب مورد نیاز موریانهأعنوان ماد  ت
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( در شرایط آزمایشگاهی مورد استااد  قرار گرفیت و تحرییک   11پور )
و  1000های در غلظت M. diversusبه تغذیه برای موریانه کنندگی 

 10000و  100، 10هیای  ام به اث ات رسید اما در غلظیت  پی پی 5000
پی پی ام تااوت معنی داری در میزان تغذیه نس ت به شاهد مشیاهد   
نشیید. لسیییتی  یییا فسییااتیدیل کییولی  از نظییر شیییمیایی جییزء        

اصلی لسیتی  در جسیان، دانیه   فساولیییدهاست و در حال حاضر من ع 
(. 11درصید اسیت )   4تا  2سویا است که مقدار آن در دانه سویا حدود 

به همی  دلیل در ای  تحقیق از روغ  سویا استااد  گردید. بر اسیاس  
مانی  های مختلف روغ  سویا از لحاظ زند نتایج به دست آمد ، غلظت

و حتیی بیا افیزایش    داری با شاهد نشان ندادنید   و تغذیه اختالف معنی
مانی مشاهد  شید. از   غلظت روغ  سویا کاهش در میزان تغذیه و زند 

( تحرییک  11آنجا که ط ق نتایج ح یب پور در شرایط آزمایشیگاهی ) 
ها برای موریانیه میذکور گیزارش    کنندگی به لسیتی  در بعیی غلظت

شد  است ای  احتمال وجود دارد که چون در روغ  سیویا بیه غییر از    
ی  مواد دیگری هم وجود دارند ممکی  اسیت ایی  میواد نییز در      لسیت

ثیرگذار باشند که نیازمند بررسی و تحقیقات بیشیتری  أنتیجه آزمایش ت
باشد. نتایج به دست آمد  از تحقیق و پیووهش سیایر    در ای  زمینه می

هیای مختلیف   دهد که ترجیح غذایی بر حسب گونه محققی  نشان می
( تییرجیح غییذایی 13) 1گ و همکییارانهییای فییی باشیید.متاییاوت مییی

و   Coptotermes gestroi Wasmannهییییای موریانییییه
Heterotermes tenuis Hagen  به کاغذهای تیمار شد  را نس ت

با محلول سیاکارز، مخمیر و اور  میورد بررسیی قیرار داد  و مشیاهد        
کاغذهای تیمار شد  با محلول ساکارز  C. gestroiنمودند که موریانه 

کاغیذهای   H. tenuisکیه   دهند در حالی را بیشتر ترجیح میو مخمر 
اور  را انتخاب نمودنید بنیابرای  بیه ایی  نتیجیه       015/0تیمار شد  با 

رسیدند که ترجیح غذایی دو موریانه برای بعیی میواد غیذایی مشیابه    
ها برای باشد و پیشنساد نمودندکه از شکر و مخمر در طعمه متااوت می

اسیتااد  شیود.    H. tenuis و از اور  برای کنترل C. gestroiکنترل 
ای که س ب جلب و تغذیه هر چیه بیشیتر    بنابرای  تعیی  و کشف ماد 

هیای  شود هدف اصلی مطالعات موریانه یک گونه موریانه از طعمه می
 زیرزمینی است.

 4هیای  مانی غلظیت  بنابرای  در ای  تحقیق از لحاظ تغذیه و زند 
مخمیر انتخیاب و جسیت اسیتااد  در تولیید      درصید   1درصد مالس و 

های سمی، جست جلب هر چه بیشتر موریانیه و مصیرف   تجاری طعمه
 گردد. بیشتر طعمه توسط آنسا، پیشنساد می
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