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) Reticulitermes sp. (Isoptera: Rhinotermitidaeدر شرایط آزمایشگاهی
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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد حشرهشناسی کشاورزی ،گروه گیاهپزشکی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
 .2دانشیار گروه گیاهپزشکی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
 .3دانشیار گروه حشرهشناسی کشاورزی ،دانشکدۀ کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس
 .4دانشجوی دکتری حشرهشناسی ،دانشکدۀ کشاورزی ،گروه حشرهشناسی کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس
(تاریخ دریافت - 1393/9/5 :تاریخ تصویب)1394/3/22 :

چکیده
امروزه ترکیبات اکدایستروئیدی ،از جمله فیتواکدایستروئیدها و آنالوگهای اکدایسون ،به دلیل توانایی
کنترل آفات مورد توجه قرار گرفتهاند .آگونیستهای هورمون پوستاندازی با اختالل در پوستاندازی
باعث مرگ زودرس آفت میشوند و برای موجودات غیرهدف ،ایمناند .هدف از این مطالعه بررسی
اثرهای ترکیبات اکدایستروئیدی موجود در گیاه سیلن ایرانی  Silene aucherianaدر مقایسه با
آفتکش هالوفنوزاید 5روی موریانۀ  Reticulitermes sp.و محاسبۀ مقادیر  LT50و  LT90ترکیبات
ذکرشده روی موریانۀ  Reticulitermes sp.در قالب آزمونهای انتخابی و غیرانتخابی است .تجزیه و
تحلیل دادهها به روش پروبیت نشان داد که با افزایش غلظت ،زمان مرگومیر ( LT50و  )LT90کاهش
یافت .درصد مرگومیر محاسبهشده در غلظتهای  5111 ،2511 ،1111و  11111پیپیام هالوفنوزاید
در آزمون انتخابی بهترتیب  62 ،21 ،54و  01درصد و برای عصارۀ گیاه  S. aucherianaدر غلظتهای
 21 ،11 ،5و  41درصد بهترتیب  65 ،20 ،50و  09درصد بود .این ترکیبات (هالوفنوزاید و عصارۀ
سیلن) سبب ایجاد بدشکلی و اختالل در پوستاندازی در موریانۀ  Reticulitermes sp.شد .نتایج نشان
داد که این ترکیبات (هالوفنوزاید و عصارۀ سیلن) میتوانند راه حل مناسبی برای کنترل موریانۀ
 Reticulitermes sp.باشند .بنابراین برای کنترل موریانهها الزم است مطالعات جامعی روی ترکیبات
اکدایستروئیدی انجام گیرد.
واژههای کلیدی :آنالوگ اکدایسون ،ترکیبات اکدایستروئیدی ،فیتواکدایستروئید.Reticulitermes ،

مقدمه
با توجه به اثرهای سوء آفتکشها بر موجودات
غیرهدف و بقایای آنها در محیط زیست ،استفاده از
ترکیبات کمخطر با اثر اختصاصی ضروری به نظر
میرسد ) .(Rao et al., 1993در این میان ترکیبات
تنظیمکنندة رشد حشرات توجه زیادی را برای کنترل
آفات به دلیل ایجاد نکردن آثار سوء زیستمحیطی و
* تلفن03149089368 :

رابطۀ اختصاصی با آفت در سالیان اخیر به خود معطوف
داشتهاند ( .)Pedigo, 2002این ترکیبات هم بهصورت
سنتتیک و هم بهصورت طبیعی در تعدادی از گیاهان
وجود دارند و با تقلید از هورمون پوستاندازی (-00
هیدروکسی اکدایسون) باعث پوستاندازی نابهنگام و
ناقص و سبب از دسترفتن همولمف و مرگ زودهنگام
حشره میشود ( Dhadialla et al., 1998; Dinan,
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 .)2001ترکیبات سنتتیک شبهاکدایسونی اولین بار در
سال  1379توسط شرکت  Rohm and Haasساخته
شد .هالوفنوزاید از جمله ترکیبات آگونیست اکدایسون
است که تسریعکنندة تغییر جلد محسوب میشود و
سمیت باالیی برای بالپولکداران آفت دارد.
اکدایستروئیدهای گیاهی نیز پتانسیلی باال برای
حفاظت از محصوالت کشاورزی در برابر حشرات آفت
دارند ) .(Lafont, 1997این ترکیبات برای انسان و دیگر
پستانداران کمخطرند و احتمال بروز مقاومت آفات در
برابر این سموم بسیار کم است ،به این دلیل که
ترکیبات اکدایستروئیدی مشابه هورمون حشرات است و
حشرات نسبت به هورمونهای خود مقاوم نمیگردند
) .(Dinan, 1995; Slama & Lafont, 1995با اینکه
سالیانه میلیونها دالر صرف کنترل موریانهها در سراسر
جهان میشود که هشتاد درصد از این هزینهها مربوط
به خسارت واردشده توسط موریانههای زیرزمینی و
هزینههای ناشی از کنترل آن است ،پژوهشهای اندکی
دربارة خواص حشرهکشی ترکیبات اکدایستروئیدی بر
موریانهها انجام گرفته است .در این پژوهش گونۀ
 Silene aucheriana Boissو ترکیب آفتکش
هالوفنوزاید برای بررسی اثرات آنها بر موریانۀ
 Reticulitermes sp.بهکار گرفته شدند .موریانۀ تحت
بررسی در این تحقیق اجتماعات خود را درون درختان
زنده مستقر میکند و باعث مرگ گیاهانی مانند
درختان مو در شهرکرد (ایران) میشود .با توجه به
خسارتی که موریانۀ  Reticulitermes sp.ایجاد میکند
و نیز مقاومت این گونه از آفات به سموم شیمیایی،
هدف از این مطالعه بررسی نقش ترکیبات
اکدایستروئیدی گیاهی در راستای کنترل آفات و
مقایسه با ترکیب قوی سنتتیک آگونیست اکدایسون
(هالوفنوزاید) و بررسی امکان استفاده از مواد سمی کند
اثر برای کنترل موریانههای زیرزمینی بود .استفاده از
این ترکیبات میتواند یکی از استراتژیهای مهم و قابل
اتکا در مدیریت تلفیقی موریانهها محسوب شود.
مواد و روشها
جمعآوری و نگهداری موریانهها

جمعآوری نمونهها از شهر فرخشهر واقع در استان

چهارمحالوبختیاری (˝ 90º 10´ 11/0936شمال،
˝ 11º 17´ 07/4شرق) شامل طبقات مختلف موریانه،
از طریق تلههای تعبیهشده در خاک باغ ،متشکل از
رولهای دستمال کاغذی انجام گرفت .پس از
نمونهبرداری ،موریانهها به کمک قلممو جداسازی و
درون ظروف محتوی کاغذهای صافی مرطوب برای
تغذیه ،قرار داده شدند .این ظروف به منظور رفع
استرس از موریانهها در انکوباتور تاریک در دمای 07±0
درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  70±1درصد نگهداری
شدند .در انجام آزمونها از موریانههای کارگر و تعدادی
پورة بالدار استفاده شد .موریانههای بالغ کارگر و
پورههای بالدار از طریق خصوصیات ظاهری تفکیک و
انتخاب شدند .شناسایی موریانهها توسط فرد متخصص
موریانهشناس (نویسندة مسئول مقاله) و بهرهگیری از
منابع علمی شامل کلیدهای شناسایی انجام گرفت.
ترکیبات بهکاررفته

ترکیبات عبارتند از :هالوفنوزاید (سوسپانسیون ،%09
تهیهشده در دانشگاه گنت کشور بلژیک) که از گروه
ترکیبات آگونیست اکدایسون است (از آب به عنوان
حالل استفاده شد)؛ عصارة استخراجشده از گیاه S.
( aucherianaاز متانول به عنوان حالل استفاده شد).
برای عصارهگیری اکدایستروئید از کارتریج
 Chromabond C18متعلق به شرکت Macherey-
 Nagelاستفاده شد ).(Kohjani-Gorji et al., 2014
برای آزمایش ،غلظتهای تحت نظر بر حسب پیپیام
(وزنی /حجمی) و درصد (حجمی /حجمی) تهیه شدند.
غلظتهای بهکارگرفتهشده ،هالوفنوزاید شامل ،1000
 1000 ،0100و 10000پیپیام بود و عصارة
استخراجشده از گیاه  S. aucherianaشامل  00 ،1 ،0و
 60درصد که بهوسیلۀ رقیقسازی نوبتی با حالل پایه
بهدست آمد .برای تهیۀ غلظتها ابتدا آزمونهای
مقدماتی انجام گرفت ،سپس حدود غلظتی مناسب
انتخاب شد.
استخراج عصاره

 10گرم از قسمت هوایی گیاه  S. aucherianaمتعلق
به تیرة  Caryophillaceaeدر هوای اتاق خشک شد و

شاهینی و همکاران :اثرات عصارة اکدایستروئیدی گیاه  Silene aucherianaو هالوفنوزاید در ...

با آسیاب بهصورت پودر درآمد و به آن  010میلیلیتر
متانول 80درصد اضافه شد .سپس بهمدت  9ساعت در
دمای  11درجۀ سلسیوس درون حمام اولتراسونیک
مدل ( Power Sonic 510ساخت کشور کره) قرار
گرفت .پس از سرد شدن ،عصارة متانولی به شیشهای
درپوشدار منتقل و شیشه در یخچال نگهداری شد .به
رسوب بهدستآمده دو بار دیگر  010میلیلیتر متانول
 80درصد اضافه گردید و هر بار  9ساعت در دمای 11
درجۀ سلسیوس قرار گرفت .عصارة متانولی حاصل به
شیشۀ قبلی منتقل شد .حالل عصارة بهدستآمده
توسط دستگاه تقطیر در خأل در دمای  10درجۀ
سلسیوس و دور متوسط تبخیر گردید .عصارة
تغلیظشده حدود  1میلیلیتر و وزن تقریبی آن 10
گرم بود .برای جداسازی اکدایستروئیدها از کارتریج
 Chromabond C18متعلق به شرکت Macherey-
 Nagelاستفاده شد 1/1 .میلیلیتر از عصارة غلیظشده
به همراه  1/1میلیلیتر متانول  10درصد ،درون لولۀ
فالکون ریخته شد و سانتریفیوژ گردید .پس از برداشتن
مایع رویی این کار سه بار تکرار شد .پس از فعال کردن
کارتریج ،مایع رویی حاصل از مراحل قبل از کارتریج
عبور داده شد و سپس  1میلی لیتر متانول با درصدهای
 40 ،01و  100درصد از کارتریج عبور داده شد .مایع
بهدستآمده از محلول متانولی  40درصد حاوی
بیشترین میزان فیتواکدایستروئید است.
تجزیه و شناسایی اکدایستروئیدها با کمک دستگاه
 CLPH/MSانجام گرفت .دستگاه مجهز به پمپ
پیستونی و دتکتور  Massبود .ستون فاز معکوس
 Diasorb C16/Tو اندازة ذرات  1میکرومتر است.
حاللها شامل آب ،استونیتریل و تتراهیدروفوران به
نسبت ( )6 :14 :100با سرعت  0/8میلیلیتر در دقیقه
است .محلولهایی با غلظت متفاوت از  -00هیدروکسی
اکدایسون خالص ،برای کالیبراسیون دستگاه استفاده
میگردد (دینان و همکاران .)0001 ،برای شناسایی
فیتواکدایستروئیدها ،عصارة تهیهشده از گیاه S.
 aucherianaبه دستگاه (Column Zorbax- HPLC
) SIL (5µm) 250 mm long, 4.6 mm i.dتزریق شد.
فاز متحرک :دی کلرومتان -ایزوپروپانول -آب ( :60 :9
 ،)101سرعت  1میلیلیتر در دقیقه مجهز به
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شناساگر  UVتزریق و جذب در  016نانومتر خوانده
شد.
روش اجرای آزمونهای انتخابی و غیرانتخابی
آزمون غیرانتخابی

هدف از این آزمایش بررسی تأثیر ترکیبات
اکدایستروئیدی روی موریانه در شرایطی بود که مجبور
به تغذیه از کاغذ صافی تیمارشده باشد .ابتدا درون هر
پتریدیش پالستیکی با قطر  3سانتیمتر ،کاغذ واتمن
 1قرار گرفت و هر کاغذ به یک میلیلیتر از غلظتهای
ترکیبات مورد نظر بهصورت یکنواخت آغشته گردید و
بهمدت  0ساعت در دمای اتاق قرارگرفت تا حالل
تبخیر شد .کاغذ صافی پس از خشک شدن و وزن
کردن ،با  1میلیلیتر آب مقطر مرطوب شد .نمونههای
شاهد تنها با آب مقطر مرطوب شدند .سپس 10
موریانۀ کارگر و  00پورة بالدار در هر پتری دیش قرار
گرفت .واحدهای آزمایشی به انکوباتور تاریک در دمای
 07±0درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  70±1درصد
منتقل شدند .میزان مرگومیر هر  06ساعت یکبار
بهمدت  9هفته ثبت شد (موریانههایی که با تحریک
کردن حرکت نداشتند ،به عنوان مرده ثبت شدند) .در
پایان دورة آزمایش ،با وزن کردن مجدد کاغذ صافی،
میزان تغذیۀ موریانهها از کاغذ تیمارشده با نمونههای
شاهد مقایسه شد .برای هر کدام از ترکیبات  6تکرار در
نظر گرفته شد.
آزمون انتخابی

هدف از این آزمایش تعیین تمایل موریانه به تغذیه از
کاغذ آغشته به ترکیبات اکدایستروئیدی تحت نظر در
غلظتهای معین بود .در این آزمون کاغذ صافی واتمن
 1به دو نیم تقسیم شد؛ بهطوری که وقتی کاغذها
درون هر یک از ظروف پتری دیش به قطر  3سانتیمتر
قرار داده شد ،بین دو نیمه از کاغذ صافی فاصلۀ 1/1
سانتیمتری ایجاد گردید .یک نیمه از کاغذ به 0/1
میلیلیتر از ترکیبات تحت نظر بهصورت یکنواخت
آغشته شد و بهمدت  0ساعت در دمای اتاق قرار گرفت
تا حالل تبخیر شد .کاغذ صافی پس از خشک شدن و
وزن شدن ،با  1میلیلیتر آب مقطر مرطوب گردید و
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نمونههای شاهد تنها با آب مقطر مرطوب شدند .سپس
 10موریانۀ کارگر و  00پورة بالدار در هر پتریدیش
قرار گرفت .واحدهای آزمایشی به انکوباتور تاریک در
دمای  07±0ºسلسیوس و رطوبت نسبی  70±1درصد
منتقل شدند .میزان مرگومیر هر  06ساعت یکبار
بهمدت  9هفته ثبت شد (موریانههایی که با تحریک
کردن حرکت نداشتند ،به عنوان مرده ثبت شدند) .در
پایان آزمایش با وزن کردن مجدد هر کاغذ صافی میزان
تغذیۀ موریانهها از کاغذ تیمارشده با نمونههای آزمایش
با شاهد مقایسه شد .برای هر کدام از ترکیبات  6تکرار
در نظر گرفته شد.
تجزیۀ دادهها

برای آنالیز واریانس ) (ANOVAاز نرمافزار
استفاده شد .از آزمون LSDدر سطح اطمینان آماری
 31درصد برای مقایسۀ میانگینها استفاده شد و
نمودارهای مرتبط با استفاده از نرمافزار EXCEL 2007
رسم گردید .آنالیز پروبیت با استفاده از نرمافزار SAS
 9.1برای تخمین مقادیر  LT50و LT90انجام گرفت.
SAS 9.1

نتایج و بحث
آزمون تغذیهای غیرانتخابی عصارۀ S. aucheriana
روی موریانۀ Reticulitermes sp.

بر اساس نتایج ،مقایسۀ میزان تغذیه از کاغذ صافی تفاوت
معناداری میان میزان تغذیۀ موریانهها در اثر غلظتهای
مختلف عصارة سیلن نشان داد .بهطوری که با افزایش
غلظت ،تغذیه کاهش یافت (،df=6 ،P<0/0001
( )F=10/63شکل  -1الف) .میزان مرگومیر با افزایش
غلظت عصاره افزایش یافت .مقایسۀ میانگین مرگومیر
موریانهها بین غلظتها تفاوت معناداری را در سطح سطح
اطمینان آماری  31درصد نشان داد (،df=6 ،P<0/0001
( )F=098/0شکل -1ب) .با محاسبۀ مقادیر  LT50و LT90
بر اساس آنالیز پروبیت مشخص شد که با افزایش غلظت،
زمان کشندگی کاهش یافته است .کمترین میزان  LT50و
 LT90در باالترین غلظت بهکاررفته یعنی  60درصد
بهدست آمد .این مقادیر بهترتیب  6و  19/1روز بود .روند
شیب بیانگر افزایش سرعت تلفات با افزایش غلظت است
(جدول  .)1اثرات مخرب عصاره روی موریانهها در بیشتر
غلظتها مشاهده شد (شکل  -0الف).

جدول  .1تجزیۀ پروبیت زمان کشندگی در اثر غلظتهای مختلف عصارة اکدایستروئیدی  S. aucherianaدر شرایط تغذیۀ
غیرانتخابی در جمعیت آزمایشگاهی موریانۀ Reticulitermes sp.
غلظت
(درصد)

تعداد

df

( LT50حدود اطمینان
( )%31روز)

( LT90حدود اطمینان
( )%31روز)

خطای استاندارد
شیب

1
10
00
60

000
000
000
000

6
6
6
6

(3/9 )7/3-3/7
(7/1 )8/8-7/1
(6/ 9)6/1-6/4
(6 )9/7-6/9

(67/1 )60/6-11/8
(93/1 )91/1-66/9
(16/7 )19/3-11/8
(19/1 )10/6-19/3

1/70 ±0/080
1/78 ± 0/081
0/61 ±0/086
0/10±0/084

الف) درصد تغذیه از کاغذ صافی

±

χ2

P-value

01/1
14/9
04/8
01/8

0/199
0/604
0/909
0/901

ب) درصد مرگومیر

شکل  .1پاسخهای موریانۀ  Reticulitermes sp.در شرایط تغذیۀ غیرانتخابی از کاغذ صافی آغشته به سیلن پس از  9هفته
* میانگینهاییکه حداقل یک حرف مشترک دارند ،با استفاده از آزمون  LSDدر سطح  1درصد اختالف معنادار ندارند.
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الف

ب
شکل  .0ناهنجاریهای رشدی ایجادشده ناشی از تأثیر ترکیبات اکدیستروئیدی در موریانۀ Reticulitermes sp.

الف) ابلق شدن بدن موریانه بعد از کاربرد عصارة سیلن
ب) پیچیدگی بال در موریانۀ بالدار پس از پوستاندازی در اثر کاربرد هالوفنوزاید روی پورة بالدار
آزمون تغذیهای انتخابی عصارۀ  S. aucherianaروی
موریانۀ Reticulitermes sp.

مقایسۀ میزان تغذیه از کاغذ صافی تفاوت معناداری میان
میزان تغذیۀ موریانهها در اثر غلظتهای مختلف عصاره
نشان داد .با افزایش غلظت عصاره ،تغذیه کاهش یافته
است (( )F=146/1 ،df=6 ،P<0/0001شکل  -9الف).
میزان مرگومیر با افزایش غلظت عصاره افزایش یافت.
مقایسۀ میانگین مرگومیر موریانهها بین غلظتها تفاوت
معناداری را نشان داد .با افزایش غلظت ،مرگومیر نیز

افزایش یافت (( )F=81/04 ،df=6 ،P<0/0001شکل -9
ب) .مقادیر  LT50و  LT90محاسبه و مشخص شد که با
افزایش غلظت ،زمان کشندگی کاهش یافته است .کمترین
میزان  LT50و  LT90در باالترین غلظت بهکاررفته یعنی
 60درصد به دست آمد .این مقادیر بهترتیب  1/0و 17/6
روز بود .مقادیر شیب نشان داد که با افزایش غلظت،
سرعت تأثیر سم افزایش یافت (جدول  .)0اثرات مخرب
عصاره روی موریانهها در بیشتر غلظتها مشاهده شد
(شکل  -0الف).

جدول  .0تجزیۀ پروبیت زمان کشندگی در اثر غلظتهای مختلف عصارة اکدایستروئیدی  S. aucherianaدر شرایط تغذیۀ انتخابی
در جمعیت آزمایشگاهی موریانۀ Reticulitermes sp.
غلظت (درصد)

تعداد

df

( LT50حدود اطمینان
( )%31روز)

( LT90حدود اطمینان
( )%31روز)

خطای
استاندارد±شیب

χ2

Pvalue

1
10
00
60

000
000
000
000

6
6
6
6

(19/4 )10/8-16/4
(11/4 )11-10/9
(10/6 )3/7-11
(1/0 )6/7-1/4

(37/7 )70/4-104/0
(48/3 )17-71/7
(17/8 )10/7-43/6
(17/6 )14/3-00/0

1/67±0/080
1/48 ±0/080
1/80±0/080
0/91 ±0/031

10/9
11/0
04/6
91

0/691
0/106
0/640
0/904

آزمون تغذیهای غیرانتخابی هالوفنوزاید روی موریانۀ
.Reticulitermes sp.

مقایسۀ میزان تغذیه از کاغذ صافی تفاوت معناداری
میان میزان تغذیۀ موریانهها در اثر غلظتهای مختلف

نشان داد .با افزایش غلظت هالوفنوزاید ،تغذیه کاهش
یافت (( )F=107/4 ،df=6 ،P<0/0001شکل  -6الف).
میزان مرگومیر با افزایش غلظت هالوفنوزاید افزایش
یافت .مقایسۀ میانگین مرگومیر موریانهها بین
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غلظتها تفاوت معناداری نشان داد (،P<0/0001
( )F=964/8 ،df=6شکل  -6ب) .با محاسبۀ مقادیر
 LT50و  LT90بر اساس آنالیز پروبیت مشخص شد که
با افزایش غلظت ،زمان کشندگی کاهش یافت.
کمترین میزان  LT50و  LT90در باالترین غلظت

بهکاررفته یعنی  10000پیپیام بهدست آمد .این
مقادیر بهترتیب  9/6و  3/7روز بود .روند شیب بیانگر
افزایش سرعت تلفات با افزایش غلظت است (جدول
 .)9اثرات مخرب هالوفنوزاید روی موریانهها در بیشتر
غلظتها مشاهده شد (شکل  -0ب).

ب) درصد مرگومیر

الف) درصد تغذیه از کاغذ صافی

شکل  .9پاسخهای موریانۀ  Reticulitermes sp.در شرایط تغذیۀ انتخابی از کاغذ صافی آغشته به عصارة سیلن پس از  9هفته
*میانگینهایی که حداقل یک حرف مشترک دارند با استفاده از آزمون  LSDدر سطح  1%درصد اختالف معنادار ندارند.

جدول  .9تجزیۀ پروبیت زمان کشندگی در اثر غلظتهای مختلف هالوفنوزاید در شرایط تغذیۀ غیرانتخابی در جمعیت
آزمایشگاهی موریانۀ Reticulitermes sp.
غلظت
(پیپیام)

تعداد

df

( LT50حدود اطمینان
( )%31روز)

( LT90حدود اطمینان
( )%31روز)

شیب

1000
0100
1000
10000

000
000
000
000

6
6
6
6

(8/4 )8/0-7
(4/6 )4-4/8
(9/7 )9/6-6/0
(9/6 )9/0-9/4

(99/8 )90/1-98/4
(09/1 )01/3-01/1
(10/4 )11/1-19/3
(3/7 )3/6-10/6

1/37±0/080
0/04±0/081
0/10±0/109
0/71±0/071

الف) درصد تغذیه از کاغذ صافی

خطای استاندارد ±

χ2

P-value

00/1
17/1
67
10/7

0/610
0/640
0/419
0/414

ب) درصد مرگومیر

شکل  .6پاسخهای موریانۀ  Reticulitermes sp.در شرایط تغذیۀ غیرانتخابی از کاغذ صافی آغشته به هالوفنوزاید پس از  9هفته
* میانگینهایی که حداقل یک حرف مشترک دارند با استفاده از آزمون  LSDدر سطح  1%درصد اختالف معنادار ندارند.
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آزمون تغذیهای انتخابی هالوفنوزاید روی موریانۀ
.Reticulitermes sp.

مقایسۀ میزان تغذیه از کاغذ صافی تفاوت معناداری
میان میزان تغذیۀ موریانهها در اثر غلظتهای مختلف
هالوفنوزاید نشان داد .با افزایش غلظت ،تغذیه کاهش
یافته است (( )F=101/0 ،df=6 ،P<0/0001شکل -1
الف) .تجزیۀ آماری دادههای مربوط به مرگومیر
موریانۀ  Reticulitermes sp.حاصل از کاربرد
هالوفنوزاید و تیمار شاهد در چهار غلظت نشان داد که
میزان مرگومیر با افزایش غلظت سم افزایش یافت.
مقایسۀ میانگین مرگومیر موریانهها بین غلظتها
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تفاوت معناداری را نشان داد .با افزایش غلظت،
مرگومیر نیز افزایش یافت (،df=6 ،P<0/0001
( )F=40/74شکل  -1ب) .مقادیر  LT50و LT90
محاسبه و مشخص شد که با افزایش غلظت ،زمان
کشندگی کاهش یافته است .کمترین میزان  LT50و
 LT90در باالترین غلظت بهکاررفته یعنی 10000
پیپیام بهدست آمد .این مقادیر بهترتیب  8/6و 96/1
روز بود .مقادیر شیب نشان داد که با افزایش غلظت
سرعت تأثیر سم افزایش یافت (جدول  .)6آثار مخرب
هالوفنوزاید روی موریانهها در اکثر غلظتها مشاهده
شد (شکل  -0ب).

جدول  .6پروبیت زمان کشندگی در اثر غلظتهای مختلف هالوفنوزاید در شرایط تغذیۀ انتخابی در جمعیت آزمایشگاهی موریانۀ
Reticulitermes sp.
غلظت
(پیپیام)

تعداد

df

( LT50حدود اطمینان )%31
(روز)

( LT90حدود اطمینان
( )%31روز)

1000
0100
1000
10000

000
000
000
000

6
6
6
6

(06/4 )19/4-11/7
(10/1 )11/8-19/6
(10/0 )3/4-10/8
(8/6 )8-8/7

(113 )36/1-118/1
(37/6 )70-104/1
(17/9 )10/1-47/3
(96/1 )91/0-97/4

الف) درصد تغذیه از کاغذ صافی

استاندارد±

خطای
شیب

1/60 ± 0/03
1/69±0/047
1/43 ±0/04
1/30 ±0/080

χ2

P-value

17
3
08/6
03

0/190
0/649
0/491
0/947

ب) درصد مرگومیر

شکل  .1پاسخهای موریانۀ  Reticulitermes sp.در شرایطتغذیۀ انتخابی از کاغذ صافی آغشته به هالوفنوزاید پس از  9هفته
* میانگینهایی که حداقل یک حرف مشترک دارند با استفاده از آزمون  LSDدر سطح  1درصد اختالف معنادار ندارند.

ترکیبات اکدایستروئیدی هنوز در سطح وسیع
استفاده نشدهاند ،اما از لحاظ ایمنی و انتخابی بودن
بسیار مناسباند ) .(Dallaire et al., 2004حدود 4
درصد از گونههای گیاهی آزمایششده قادر به سنتز
اکدایستروئیدها هستند و تنها کمتر از  0درصد از
گیاهان برای وجود این ترکیبات بررسی شدهاند

) .(Dinan, 2001در بسیاری از پژوهشها مطالعاتی در
زمینۀ تأثیر ترکیبات اکدایستروئیدی روی دیگر آفات از
جمله بالپولکداران آفت انجام گرفته است .بهطور
مثال ،تغذیه از فیتواکدایستروئیدها در بالپولکدارانی
مانند  Cynthia cardui L. ،Aglais urticae L.و
 Inachis io L.از خانوادة Blackford ( Nymphalidae
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 )et al., 1997و  Acrolepiopsis assectella Zellerاز
خانوادة  (Arnult et al., 1986) Acrolepiidaeباعث
کاهش وزن و افزایش مرگومیر الروها و ایجاد بدشکلی
میشود .مطالعات کمی دربارة فیتواکدایستروئیدها و
آنالوگهای اکدایسون روی موریانهها انجام گرفته است.
در این پژوهش عصارة اکدایستروئیدی گیاه سیلن و
هالوفنوزاید باعث افزایش مرگومیر و ایجاد بدشکلی در
موریانهها شد .در موریانۀ )(Isoptera: Rhinotermitidae
 Coptotermes formosanus Shirakiنیز هالوفنوزاید
باعث کاهش شایان توجهی در میزان تخمریزی و نهایتاً
مرگ در اثر تشکیل کوتیکول ناقص در موریانۀ
 C. formosanusشد ) .(Raina et al., 2003نتایج این
تحقیق با تحقیق حاضر مطابقت دارد .اثرات هالوفنوزاید
روی سوسکهای Aubeonymus mariaefranciscae
و  Leptinotarsa decemlineata Sayبررسی شده است
که نتایج آن تشکیل شفیرة ناسالم ،ایجاد بدشکلی،
کاهش میزان تخمریزی و کاهش پروتئین زرده و مقدار
کل پروتئین تخمدان را نشان داد ).(Farinos, 1999
اثرات هالوفنوزاید روی Spodoptera Boisduval
 littoralisنشان داد که هالوفنوزاید سبب پوستاندازی
زودرس در این آفت میشود ).(Smagghe et al., 2000
بررسی اثر طعمۀ سمی حاوی لوفنورون ،دیفلوبنزورون و
نویفلورون علیه موریانۀ  C. formosanusنشان داد که
این ترکیبات باعث تشکیل کوتیکول ناقص در موریانه
میشود و مرگومیر با افزایش غلظت این ترکیبات
افزایش مییابد ) .(Gautam et al., 2014طعمۀ سمی
حاوی هگزافلومورون در کنترل موریانههای زیرزمینی
 Reticulitermes flavipes Kollarو Reticulitermes
 virginicus Banksروی فیزیولوژی موریانهها اثر
گذاشت و در طول عمر و تولید مثل آنها اختالل ایجاد
کرد و سبب افزایش مرگومیر در آنها شد و با افزایش
غلظت ،تغذیه کاهش یافت ).(Stansly et al., 2001
اثرات فلوروکس (بازدارندة سنتز کیتین) روی موریانۀ
.Microcerotermes diversus Silvestri (Isoptera:
) Termitidaeاختالالت رشدی و مرگومیر ایجاد
کرد ) .(Habibpour, 2008این پدیده در حشرات دیگر
تغذیه کرده از ترکیبات اکدایستروئیدی مشاهده شده
است .آنالوگ اکدایسون  RH-5849و تبوفنوزاید روی

آفات انباری ،Teribolium castaneum Herbst
 Sitophilus oryzae L.و Rhizopertha Fabricius
 dominicaسبب کاهش تشکیل شفیره در سن آخر
الروی و موجب بدشکلیهای مرفولوژی در حشرات
تحت آزمایش و نهایتاً سبب مرگ در طول تعویض جلد
شد ) .(Kostyukovsky et al., 2000نتایج تحقیق
حاضر با نتایج این تحقیقات مطابقت داشت .مطالعات
دیگر نیز نشان میدهد که الروهای شبپرة آرد در
صورتی که از ترکیبات اکدایستروئیدی گیاه اسفناج
تغذیه کنند ،این ترکیبات موجب مرگومیر حشرات،
اختالل در جفتگیری و کاهش تخمریزی خواهد شد
) .(Sahaf & Moharramipour, 2013در این پژوهش
الروها و حشرات کامل بدشکل مشاهده شد .بیشترین
اختالالت مشاهدهشده در زمان پوستاندازی یا
دگردیسی حشره دیده شد که این پدیده بیانگر اثر
هورمونی موجود در این ترکیبات است؛ زیرا ترکیبات
تنظیمکنندة رشد حشرات نظیر اکدایستروئیدها و
ترکیبات شبههورمون جوانی چنین عالئمی را از خود
بروز میدهند .ترکیب استخراجشده از گیاه سیلن را
میتوان در گروه ترکیبات تنظیمکنندة رشد حشرات
) (IGRsقلمداد کرد .بهطور کلی میتوان نتیجه گرفت
که ترکیبات اکدایستروئیدی گیاه سیلن و سم
هالوفنوزاید بهطور گستردهای میتوانند موجب اختالل
در رشد موریانۀ تحت نظر شود .زمان کشندگی سموم
کند اثر گوارشی وابسته به دزی است که موریانه از
طریق طعمه کسب میکند .از سوی دیگر یک
حشرهکش با اثر کند کشندگی ،به عنوان مادة سمی
معرفی میشود که بعد از  06ساعت از زمان در معرض
قرارگیری ،سبب کمتر از  11درصد تلفات روی
موریانههای تحت آزمایش و  30درصد تلفات بعد از 16
روز میشود ) .(Logan et al., 1990در این آزمایش
 LT50محاسبهشدة هالوفنوزاید در غلظتهای  10000و
 1000پیپیام و عصارة  S. aucherianaدر غلظتهای
 60و  00درصد به  16روز نزدیک است .از طرفی میزان
تغذیۀ موریانهها در غلظت  10000پیپیام هالوفنوزاید
( )%0/03و غلظت  60درصد عصارة S. aucheriana
( )%1/7در آزمون غیرانتخابی و غلظت  10000پیپیام
هالوفنوزاید ( )%0/9و تیمار  60درصد عصارة
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 )%9/0( S. aucherianaدر آزمون انتخابی است که این
میزان نسبت به میزان مرگومیر در گروه شاهد آزمون
انتخابی ( )%1/1و آزمون غیرانتخابی ( )%7/1کاهش
یافت .همچنین مقایسۀ میانگین نشان داد که تفاوت
معناداری بین میزان تغذیه موریانهها در اثر غلظتهای
مختلف سم وجود دارد .با افزایش غلظت تغذیه کاهش
یافت .در تحقیقات آزمایشگاهی بایستی  LT50و LT90
ناشی از اثر طعمه بر موریانهها در آزمون انتخابی نیز
محاسبه شود تا شرایط آزمایش به شرایط موجود در
طبیعت نزدیکتر شود و اثر منابع رقابتکنندة سلولزی
و رقیقکنندة دز سم در بدن موریانه در افزایش
مقادیر  LT50و  LT90بهدست آید ( Henderson et al.,
 .)1994در این تحقیق مقدار  LT90طعمه در آزمون
انتخابی حدود  0برابر  LT90در آزمون غیرانتخابی بود.
دورة طوالنیتر مورد نیاز برای این که سمیت این
ترکیبات از طریق تغذیه در آزمون انتخابی (نسبت به
آزمون غیرانتخابی) ظاهر شود ممکن است از این نظر
سودمند باشد که مطمئن شویم این مادة سمی قبل از
آنکه عالئم سمیت ترکیبات اکدایستروئیدی در
موریانههای حامل ظاهر شود ،در همۀ اجتماع موریانۀ
هدف (ظروف پتری حامل موریانه) پخش و حمل
میشود .بنابراین مادة مؤثر سم به همۀ افراد هم
میرسد .در تحقیق حاضر مقادیر  LT50و  LT90با
غلظت رابطۀ عکس دارند و با افزایش غلظت ،کاهش
مییابند و مقادیر  LT50و  LT90این ترکیبات برای
موریانۀ  Reticulitermes sp.وابسته به غلظت است که
این یکی از خصوصیات سموم کند اثر است .شیب خط
بهدستآمده نیز بیانگر مرگومیر سریعتر در غلظت
باالتر است (جدولهای  .)6 ،9 ،0 ،1نتایج این بررسی
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نشان داد که روند مرگومیر موریانۀ
 sp.ناشی از تأثیر ترکیبات اکدایستروئیدی وابسته به
غلظت بوده است .بنابراین موریانههای کارگری که از
کاغذهای صافی آغشته به این ترکیبات تغذیه میکنند
میتوانند این مادة سمی را قبل از آنکه تلف شوند به
بقیۀ افراد اجتماع خود انتقال دهند .در آزمایشهای
انجامگرفته ،اثرات مخرب این ترکیبات روی موریانۀ
 Reticulitermes sp.مشاهده شد .این اثرات بهصورت
پیچیدگی بال در موریانه و ابلق شدن بدن موریانه بود
(شکل  -0الف و ب) .از طرفی ،نتایج نشان داد که با
افزایش میزان عصارة گیاه سیلن مرگومیر نیز افزایش
یافت و از  43/1درصد (در شرایط تغذیۀ غیرانتخابی) و 17
درصد (در شرایط انتخابی) برای غلظت  1درصد به 31
درصد (در شرایط تغذیۀ غیرانتخابی) و  73درصد (در
شرایط انتخابی) برای غلظت  60درصد رسید .برای
هالوفنوزاید ،از  87/1درصد (در شرایط تغذیۀ غیرانتخابی)
و  16درصد (در شرایط انتخابی) برای غلظت 1000
پیپیام به  38/1درصد (در شرایط تغذیۀ غیرانتخابی) و
 70درصد (در شرایط انتخابی) برای غلظت 10000
پیپیام رسید .بر اساس نتایج دادههای مربوط به
مرگومیر موریانهها ،هالوفنوزاید بیشترین تأثیر را در القای
مرگومیر موریانهها در آزمون غیرانتخابی داشته است.
Reticulitermes

نتیجهگیری

ترکیبات اکدایستروئیدی شامل عصارة گیاه سیلن و
هالوفنوزاید پتانسیل باالیی برای کنترل موریانۀ
 Reticulitermes sp.دارند و استفاده از آنها به عنوان
پایه و اساسی برای توسعۀ روشهای نوین و بیخطر
کنترل آفات کشاورزی پیشنهاد میشود.
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