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 ینیرزمیز هایموریانه کنترل در مختلفهای گروه از کشسه حشره ییکارآمقایسه 
Microcerotermes spp. 
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 :چكیده

 شده و لوازم رهیذخ یغذا ،یهستند که سبب خسارت به محصوالت کشاورزی، گیاهان جنگل یها ازجمله آفاتانهیمور

شرهیمنازل م چوبی ستفاده از ح  .رودشمار میبهها انهیکنترل مور کارراه نیو موثرتر نیترجیرا ،شیمیایی یهاکششوند. ا

مورد بررسی یمارهای . تانجام گرفتگروه مختلف به روش سد محافظتی  سهکش از حشره سه نهیدز به نییتع در این تحقیق

از  گرم 50(، SC 2%)  ینرونیف کشآفت شاادهغلیظفرموالساایون سااوساانانساایون درصااد از  1و  5/0 شااام در این پژوهش 

سیون گرانول  صد از آفت 1 (،G 0.2%) فینرونی  کشآفتفرموال صد از  1و  5/0 (،EC 40.8%)کلرپیریفوس  کشدر در

اساااتان در  هاآزمایش. بودند )آب( شااااهد و( G 0.2%)فینرونی از گرم 50، (SC 5%)لوترین اساااای ه المبداکش آفت

و  گرفته شاادانداز در نظر هیمتر از سااا کیهر نخ  به شااعا   اطراف محیطشااام   ،یشاایکرت آزما شااد. هر انجام هرمزگان

 یعدد تله 2در اطراف هر درخت تعداد  ،یابیارز در راسااتای کش در پای هر نخ  ریخته شااد.لیتر محلول حشااره 20مقدار 

کنترل  یابی. شااااخر ارزقرار داشاااتها در داخ  و تله دیگر در بیرون کرت یکی از تلهکه طوری به نصاااب شاااد یابیرد

 یبررساا ،مارهایت ریطول مدت تاث نیی. جهت تعدیگرد نییدر هر تله تع توسااط موریانه خورده شااده یمقوا زانیها، مانهیمور

های تلهکه  نتایج نشاااان دادها به شااایوه غیرپارامتریک تجزیه آماری شااادند. داده .یافتادامه  بعد از تیمار ماه 6-16 یهاتله

آلوده  تله 19با فرموالساایون گرانول فینرونی   تیمارداری نداشااتند. تفاوت معنییکدیگر حاظ آلودگی با از لاز کرت خارج 

تله آلوده،  5با ساااای هالوترین  المبدایک درصاااد از تیمار که در حالی .نداردکنترل موریانه برای  یقاب  قبول ییآکار

 داشت. ماه پس از تیمار 6 در طول موریانه ترین تاثیر را در کنترلیشب

 .کشموریانه، آلی فسفره پیرازول، فنی ، یدپایریتروی کلیدی: هایواژه
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 :مقدمه 

 یهاانهیمور در جهان، ناشی از یاقتصاد خسارت

و خانواده  Blattodeaمتعلق به راسته  ینیزمریز

Rhinotermitidae  تخمین دالر  اردیلیم 32 حدود ساالنه

ژ فاپلی یتاآف هاموریانه (.Chouvenc, 2018) شودمیزده 

 انگیاه به رساندنآسیب باعث که هستند گرویران بسیار و

 تمام به توانندمی هاآن. شوندمی کشاورزی محصوالت و

 .کنند حمله بالغ گیاه تا دانه از گیاهان، مراح  رشدی

 غالت شام ها کشاورزی مورد حمله آن محصوالت

 حبوبات ،(گندم و ارزن جو، برنج، سورگوم، ذرت،)

 هایدانه ،(نخود و سودانی نخود لوبیا چشم بلبلی، لوبیا،)

 ،(کنجد و سویا آفتابگردان، بادام زمینی،) روغنی

 ،(بادمجان و فلف  بامیه، فرنگی، گوجه) سبزیجات

 هامیوه ،(کاساوا و یام زمینی، سیب) ایریشه محصوالت

 ت،تو انگور، پاپایا، انبه، موز، مرکبات، قهوه، گواوا،)

 نباکوت پنبه، نیشکر، همچنین و( آلو و لیچی بادام، آناناس،

  .Qasim et al., 2015)) است چای و

 در خسارت باعث هاموریانه متعددی از هایگونه

 گونه 25. شوندمی جهان مختلف مناطق در هانخلستان

 بهرساندن  آسیب باعث( Isoptera: Termitidae) موریانه

. (Al-Jboory, 2007) شوندمی خرما هاینخ  چوب بافت

 توزیع بر باران هم و دما هم که دهدمی نشان مطالعات

 ;Ghayourifar, 2005) گذاردمی تأثیر موریانه جغرافیایی

Latifian et al., 2018) .طوربه هاموریانه دلی  همین به 

 و شمال جغرافیایی عرض از درجه 50 و 45 بین کلی

 مناطق در هاموریانه اکثر بنابراین،. شوندمی پخش جنوب

                                                           

 

permethrin 

cypermethrin 

alpha cypermethrin 

deltamethrin 

bifenthrin 

fenvalerate 

chlorpyrifos 

fenobucarb 

 ,Sands)شوندمی یافت گرمسیری نیمه و گرمسیری

1992; Ghayourifar, 2005) . ای که گونه موریانه 24از

گونه موریانه متعلق به  14در ایران شناسایی شده است 

از  Amitermesکه جنس  است Termitidaeخانواده 

های هرمزگان، بوشهر، تهران، زنجان، قم، اصفهان و استان

های از استان Microcerotermesفارس و جنس 

هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، خوزستان و مناطق 

 مرکزی، شمال شرقی و جنوب ایران گزارش شده است

(Ghayourifar, 2005) و گونه Microcerotermes 

diversus (Silvestri)  غالبیت دارد در جنوب کشور

(Latifian et al., 2018). 

ایجاااد سااد محااافظتی بااا اسااتفاده از سااموم پایاادار کلااره 

از کوتاااه ماادت  محافظااتو فساافره در خاااا باارای 

یکاای از  ،در براباار موریانااه هاااو نخلسااتان هاااساااختمان

اساااات  ایاااان آفااااتهااااای رایااااج در کنتاااارل روش

(Ghayourifar, 2005).  موجااااودبراساااااس منااااابع ،

کشاای در دنیااا باارای گااروه حشااره 6امااروزه  باایش از 

در  آسااایادر  .کنتااارل موریاناااه توصااایه شاااده اسااات

 ،زیرزمیناای هااایجلااوگیری از تهاااجم موریانااه یراسااتا

های دییااتروریپاشااام   یکشااهااای مختلااف حشاارهگااروه

آلفاااااااا  ،2، سااااااااینرمترین1مصااااااانوعی )پرمتااااااارین

(، 6و فاان والریاات 5نتاارینف، باای4، دلتااامترین3ساااینرمترین

( و 8، فنوبوکااااارب7هااااا )کلرپااااایریفوسارگانوفساااافره
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و  2، ایمیداکلوپرایااااااد1ترکیباااااااتی نظیاااااار فینرونیاااااا 

 ه اسااااتمااااورد مطالعااااه قاااارار گرفتاااا، 3کلرفناااااپیر
(Vongkaluang et al., 2005; Iqbal et al., 

(2019 . 

 یتولیدحشرکش دو از  ،در ایراناین تحقیق انجام قب  از 

و ثبت شده برای کنترل این آفت های خارجی شرکت

 وندشوارد نمیکشور  بهکه در حال حاضر شد استفاده می

 از انوا  رو کشاورزان به صورت غیر مجاز از اینو 

به  گریاهداف د یبرادر کشور های ثبت شده کشحشره

کنند. ز برای کنترل موریانه استفاده میصورت غیر مجا

 وتولید داخ  و در دسترسهای جدید کشثبت حشره

ی هاکشصرف ناآگاهانه حشرهماز  تواندمی بودن آنها

در دلی  به همین  .موریانه بکاهددر جهت کنترل  مختلف

 با دوکش فینرونی  ی حشرهیآاین پژوهش کار

( و گرانول SC 2%) شدهظیغل ونیسوسنانس ونیفرموالس

(G 0.2%) نهالوتری یو المبداسا رازولیپ  یازگروه فن 

(SC 5% )و ی پایرتروییدهاکشحشرهگروه  از  

از ( EC 40.8%)کلرپیریفوس ، پرمصرفکش حشره

ن های زیرزمینی در نخلستاموریانه روی فسفره آلیگروه 

مورد ارزیابی های آلوده ام آنها در نخلستانوو د

 .قرارگرفت
 

 

 :هامواد و روش

های نخلستانتکرار در  5تیمار و  7این آزمایش با 

ستان شهردر  ماهه 16ماه و  6نوبت  آلوده به موریانه در دو

 شد.استان هرمزگان انجام میناب 
 

 

 

 

 

 ها کشحشره

فینرونی   :شااام در پای هر درخت کش تیمارهای حشااره

از شاارکت مشااکفام،   B2IRAC(، گروه  SC%2 ®لتکا)

 G ®ریجنت)  ینرونیف درصد، 1 و 5/0با دو غلظت ایران 

به  ران،یاز شاارکت مشااکفام، ا IRAC 2B(، گروه 0.2%

فوس  گرم، 50زانیم ی یر پ لر پک لر ک  EC ®فوسیری)

شرکت آر  IRAC 1B(، گروه40.8%  رانیا ،یمیش ایاز 

  ®)هف المبدالوترین اه المبداساااای، درصاااد 1با غلظت 

SC 5%گروه ،) IRAC 3A ا دو از شاارکت هف، ایران ب

 .بود (بآشاهد )و  درصد 1 و 5/0غلظت 

 روش کاربرد

نخ  آلوده به موریانه  35تعداد در هر نوبت آزمایش 

انداز خود و هر نخ  به شعا  یک متر از سایهانتخاب شد 

عنوان یک کرت آزمایشی در نظر گرفته شد به

(Sheikhigarjan et al., 2009; Bowen and Kard, 

 ،ه فاصله یک متر از تنه درختدر محیط هر نخ  ب(. 2012

 به شک  دایره رسانتی مت 20و به عمق  30به عرضای چاله

در نخ   هربه ازای کش لیتر محلول حشره 20ایجاد شد و 

ریخته شد و سنس خاا به داخ  چاله  آناخ  د

 ;Sheikhigarjan et al., 2009)( 1برگردانده شد )شک  

Bowen and Kard, 2012.)  در ایستگاه تحقیقات

 10/4/1397در تاریخ  نوبت اول کشاورزی میناب آزمایش

ها ادامه یافت و ماه بعد از تیمار، ارزیابی 16تا انجام شد و 

شد که  شرو  6/2/1398در تاریخ آزمایش نوبت دوم 

برای تهیه محلول و انتقال  ماه بود. 6مدت زمان ارزیابی آن 

از دستگاه سمناش هیدرولیک فرقونی با چاله آن به داخ  

.لیتری استفاده شد 100مخزن 

 

                                                           

 

fipronil 

imidacloprid 

chlorfenapyr 
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انداز نخ ، یکی ایهها در قسمت سایشی برای ردیابی فعالیت موریانهبیرون کرت آزم ایی داخ  وهای طعمههتلکردن نصب -1شک  

 ها در داخ  و دیگری در محیط بیرون هر نخ  نصب شد.هتلاز 
Fig1. Installing bait stations inside and outside the test plot to track termite activity in the palm shading 

section, one station was installed inside and the other outside each palm. 
 

 روش ارزیابی
شد. یکی دو عدد تلهنخ  ر اطراف هر د صب  ی ردیابی ن

له تیمار ها در داخ  و دیگری در محیط بیرون کرت از ت

های ردیابی از یک قطعه (. تله1شااده، نصااب شااد )شااک 

متر تشکی  شده بود سانتی 30و طول  15لوله پلیکا به قطر 

 3که حدود طوری ده شااادند بهکه در داخ  زمین قرار دا

 10پلیکا  متر آن از خاا بیرون بود. در داخ  لولهسااانتی

سنس در روی هر سانتی 30×25قطعه مقوا  شته و  متر گذا

به عنوان در پوش قرار داده شااااد.  یک  یک موزائ له  ت

ها براسااااس مقوای موریانه شااااخر ارزیابی میزان کنترل

 یاهای فعال شاااده توساااط موریانه در هر تله )تلهخورده 

کارتنآلوده( تعیین گر یب اگر  بدین ترت ید.   های موردد

ه شده باشند و عنوان طعمه توسط موریانه خوردفاده بهاست

ها دیده شاااود های موریانه در داخ  تلهیا آثاری از داالن

لوده به موریانه در نظر یا آ ای فعال وعنوان تلهبه هاآن تله

 Sheikhigarjan et al., 2009; Bowen)شااود گرفته می

and Kard, 2012)یک بار ماه  3-2ها به صااورت هر . تله

صورت خوردهمورد ب سی قرار گرفتند. در  شدن مقوا، رر

مقوای جدید جایگزین شاااد، بنابراین شااااخر ارزیابی 

                                                           

 

Cochran 

( و بله ،طعمهشااادن آلوده بودن )خوردهتیمارها براسااااس 

نهنشااادن طعمهنبودن )خورده له،  ها بود. جهت تعیین ( ت

بعد از  هما 16-6ها طول مدت تاثیر تیمارها بررسااای تله

له و ادامه یافت تیمار تایج حاصااا  از ت ها در هر نوبت ن

 برداری یاداشت شد. نمونه

 هاتجزیه داده

جا که در هر یک از آن، هاتجزیه تحلی  آماری دادهبرای 

ها، داده مار لهاز تی حاصاااا  از ت یابی غیر های  های رد

( بودند، بلهو  نه( یا )عدم آلودگی و آلودگیپارامتریک )

شیوه داده شدند. برای غیر پارامتریک تجها به  زیه آماری 

از  های داخلی و خارجی تیمارها به تفکیکمقایساااه تله

و برای مقایساااه جفت  1، از آزمون کوکرانلحاظ آلودگی

سانتله شد. از  2های هر تیمار، از روش وی  کوک ستفاده  ا

ماری  SPSS Statistics V22.0نرم افزار  یه آ برای تجز

 استفاده شد.

 

  :جینتا

های هایی که در بیرون و در داخ  کرتبررسااای تله

یرونی های بگذاشته شده بودند نشان داد، تله آزمایشی کار

Wilcoxon 
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  کرت داشااتند. های داختری نساابت به تلهآلودگی بیش

له قایسااااه ت به روش کوکران در همچنین م های بیرونی 

حاااظ آلودگی بااه موریااانااه )یااا تیمااارهااای مختلف از ل

که شااادت آلودگی به موریانه در اد بودن( نشاااان دآلوده

ست و از تله سبتا یکنواخت ا های بیرونی در همه تیمارها ن

سطح  شتند به عبارت دیگر  %5نظر آماری در  اختالف ندا

که، العه، موریانه فعال اساات. در حالیدر سااطح مورد مط

های داخلی در بین تیمارها از لحاظ شاادت آلودگی به تله

که ناشاای از وجود داشاات ف اختال %5موریانه در سااطح 

 (.1)جدول بود کشی اثر تیمارهای حشرهاختالف در 

های هر یک از تیمارها به روش وی  مقایساااه جفت تله

ماه نشاااان داد که  16کوکساااان در منطقه میناب در طول 

مار جزهب ی ، در اغلب تی مار گرانول فینرون ها شااادت تی

له نه در ت یا به مور لههای داخلی کمآلودگی  های تر از ت

ست شان دهنده خارجی ا  یریو جلوگ یاثر حفاظت یکه ن

نده نهیدر ورود مور آن کن شاااده  ماریبه داخ  کرت ت ا

 ،)یک درصاااد(ساااای هالوترین  . در تیمار المبدااسااات

تر از دار کمطور معنیهای داخلی بهدرصاااد آلودگی تله

له مارهای  ،هاآنالیز داده. براسااااس بودهای خارجی ت تی

 ونیساااوسااانانساااو کلرپیریفوس  ،المبداساااای هالوترین

در کاهش آلودگی درصد،  1با غلظت   ینرونیف شدهظیغل

مارهای شااااهد ند. در تی نه موثر بود ی   به موریا و فینرون

خااارجی تفاااوت  -هااای داخلیگرانول، بین جفاات تلااه

آماری در آلودگی به موریانه وجود نداشااات به عبارت 

 نبودنااددیگر تیمااارهااای اخیر در کنترل موریااانااه موثر 

(.2)جدول 

 

 

شره -1دول ج ستان مینابوریانههای مورد آزمایش علیه مکشتجزیه غیر پارامتریک ح شهر ستان هرمزگان،  بر  های زیر زمینی در ا

 .1397-1398ماه ارزیابی  16های آلوده و بدون آلودگی در طول اساس تعداد تله
Table 1. Non-parametric analysis of tested insecticides against underground termites in Hormozgan 

province, Minab city based on the number of infested and non-infested bait station during 16 months in 

2018-2019. 

Treatments 

 

 

Bait stations 

Concentration based on commercial formulation 

Control 

(Water) 
Chlorpyrifos 

(EC 40.8%) 
lambda 

cyhalothrin 

(SC 5%) 

lambda 

cyhalothrin  

(SC 5%) 
Fipronil

 (G 0.2) 
Fipronil 

(SC 2%) 
Fipronil 

(SC 2%) 

 - 1 0.5 1 0.2 0.5 1 

Inside 

the plot1 
infested 24 11 13 16 27 19 15 
Non-

infested 
26 39 37 34 23 31 35 

Outside 

the plot2 
infested 23 16 16 28 24 21 21 
Non-

infested 
27 34 34 22 26 29 29 

1. The number of non-infested inside bait stations is different from that infested in treatments, Cochran (Q: 23.9, df: 

6, Pr = 0.001).  

2. The number of non-infested outside bait stations is the same as that of infested in treatments, Cochran (Q: 9.9, df: 

6, Pr = 0.129). 
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های آزمایشاای براساااس کرت های داخ  و خارجها از طریق مقایسااه جفتی تلهکشجزیه غیر پارامتریک هریک از حشاارهت -2جدول 

 ماه ارزیابی. 16بدون آلودگی در طول های آلوده و شهرستان میناب بر اساس تعداد تلهآزمون ویلکوکسان در استان هرمزگان، 

Table 2. Non-parametric analysis of each insecticide by paired comparison of inside the and outside bait 

stations based on the Wilcoxon test in Hormozgan province, Minab city based on the number of infested 

and non-infested bait stations during 16 months after treatments. 

Treatments 

 

 

Bait stations 

Concentration based on commercial formulation 

Control 

(Water) 
Chlorpyrifos 

(EC 40.8%) 
lambda 

cyhalothrin 

(SC 5%) 

lambda 

cyhalothrin  

(SC 5%) 
Fipronil 
(G 0.2) 

Fipronil 

(SC 2%) 
Fipronil 

(SC 2%) 

 - 1 0.5 1 0.2 0.5 1 

Inside  infested 24 11 13 16 27 19 15 
Outside infested 23 16 16 28 24 21 21 
Number of pairwise 50 50 50 50 50 50 50 
Statical 

parameters 
Z -0.2 c -1 b -0.53 b -2.19b -0.65c -0.4 b -1.27 b 
Pr 0.67 0.13 0.5 0.02* 0.53 0.68 0.2 

b: Inside < Outside, c: Inside > Outside 

*There is significant difference at 5% level.  

 
شت   1398در آزمایش دوم در منطقه میناب که در اردیبه

 6شاارو  و در آبان همان سااال خاتمه یافت نتایج بررساای 

 نشااان داد که آلودگی به موریانه در سااالبعد از تیمار ماه 

که در طوری اساات. به بوده تر از سااال گذشااتهکم 1398

له متغیر  8-0های داخلی آلوده بین اغلب تیمارها تعداد ت

ترین آلودگی را تیمااار گرانول فینرونیاا  و د. بیشبو

 شدهظیغل ونیسوسنانسترین آلودگی را تیمار فینرونی  کم

های داخلی یک درصاااد داشااات. مقایساااه تله با غلظت

ظ تیمارها به روش کوکران نشاااان داد بین تیمارها از لحا

نه اختالف معنی یا به مور ما آلودگی  داری وجود دارد. ا

شاان داری نهای خارجی تیمارها اختالف معنیمقایساه تله

های داخلی ت دیگر در تعدادی از تیمارها تلهد. به عبارادن

نه یا له مور تهمورد حم لهها قرار نگرف لب ت ما اغ ند ا های ا

مار تهخارجی تی نه قرار گرف یا تاثیر مور حت  ند و ها ت ا

 (.3اند )جدولها توسط موریانه تغذیه شدهطعمه

خارجی تیمارها به روش  –های داخلی مقایساااه جفتی تله

 ماه نشااان دادکه تیمارهای المبدا 6وی  کوکسااان در طی 

 با غلظت شدهغلیظسوسنانسیون سای هالوترین و فینرونی  

ه بقیه کبه کنترل موریانه بودند در حالی یک درصااد قادر

قادر به  تر از یک درصاادکم غلظتبا تیمارهای شاایمیایی 

(.4کنترل موریانه نبودند )جدول 
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ستان مینابهای مورد آزمایش علیه موریانهکششرهتجزیه غیر پارامتریک ح -3جدول  شهر ستان هرمزگان،  بر  های زیر زمینی در ا

 .1397-1398ماه ارزیابی  6های آلوده و بدون آلودگی در طول اساس تعداد تله
Table 3. Non-parametric analysis of tested insecticides against underground termites in Hormozgan 

province, Minab city based on the number of infested and non-infested bait station during 6 months in 

2019-2020. 

Treatments 

 

 

Bait stations 

Concentration based on commercial formulation 

Control 

(Water) 
Chlorpyrifos 

(EC 40.8%) 
lambda 

cyhalothrin 

(SC 5%) 

lambda 

cyhalothrin  

(SC 5%) 
Fipronil 
(G 0.2) 

Fipronil 

(SC 2%) 
Fipronil 

(SC 2%) 

 - 1 0.5 1 0.2 0.5 1 

Inside 

the plot1 
infested 7 10 7 5 19 12 8 
Non-

infested 
18 15 18 20 6 13 17 

Outside 

the plot2 

infested 12 11 4 16 14 13 11 
Non-

infested 
13 14 21 9 11 12 14 

1. The number of non-infested inside bait stations is different from that infested in treatments,Cochran (Q:17.28, df:6, Pr=0.01).  

2. The number of non-infested outside bait stations is the same as that of infested in treatments, Cochran (Q:9.32, df:6, Pr=0.15). 

 

 

 
سه جفتی تلهکشجزیه غیر پارامتریک هریک از حشرهت -4جدول  شی برکرت های داخ  و خارجها از طریق مقای ساس  های آزمای ا

 ماه بعد از تیمار. 6های آلوده و بدون آلودگی در طول شهرستان میناب بر اساس تعداد تلهآزمون ویلکوکسان در استان هرمزگان، 

Table 4. Non-parametric analysis of each insecticide by paired comparison of inside the and outside bait 

stations based on the Wilcoxon test in Hormozgan province, Minab city based on the number of infested 

and non-infested bait stations during 6 months after treatments. 

Treatments 

 

 

Bait stations 

Concentration based on commercial formulation 

Control 

(Water) 
Chlorpyrifos 

(EC 40.8%) 
lambda 

cyhalothrin 

(SC 5%) 

lambda 

cyhalothrin  

(SC 5%) 
Fipronil

 (G 0.2) 
Fipronil 

(SC 2%) 
Fipronil 

(SC 2%) 

 - 1 0.5 1 0.2 0.5 1 

Inside  infested 7 10 7 5 19 12 8 
Outside infested 12 11 4 16 14 13 11 

 Number of pairwise 25 25 25 25 25 25 25 

Statical 

parameters 
Z -1.38 b -0.2 b -0.7 c -3.3b -1.6 c -0.25 b -1.73 b 
Pr 0.16 0.7 0.48 0.001** 0.09 0.79 0.08 

b: Inside < Outside, c: Inside > Outside 

*There is significant difference at 5% level. ** There is significant difference at 1% level. 

 
 

 

 :بحث

نههبودن تعداد تلهپایین به موریا در  تر-کم ای آلوده 

سه با تلهداخ  کرت شگاهی در مقای های بیرون های آزمای

وجود  است. کشیحشرهتیمارهای اثر  از ناشی  ،کرتاز 

سااای هالوترین با غلظت  های المبداتیمار در این اختالف

صد و فینرونی  1 صد  1در ست. در در تائید این شدیدتر ا

 اثربخشی توان به پژوهشی که در تایلند به منظورنتایج می

شد،  کش انجامهای مختلف حشرهاز گروه هاکشموریانه

که عواملی ی  از اشاااااره کرد  ندگی خاا، نو  قب  بار

 تغییر نتایج را در اراضی کاربری و نو  خاا pH سالیانه،
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ست موثر دیگر مکان به مکانی از  Vongkaluang et)ند دان

al., 2005).  کشموریانهکارایی در تائید اثر نو  خاا بر، 

اشاره  Manzoor and Pervez (2011) گزارشتوان به می

که اثر  فتدو هر کرد  ی  کش آ ندافینرون  EC) (®1)آج

روی  ( EC%10( )®3بااای فلکس) 2و بی فنترین( 2.5%

شااانی  لومی خاا در  H. indola (Wasmann)موریانه

 مقایساااه. تندنسااادا شااانی لومی خاا بیش از را یرسااا

 فینرونی  دوام به فنترین نسبتبی که داد نشان هاکشآفت

 حداکثر هاکشموریانهاما  .دارد خاا دو هر در تریبیش

 شاانی لوم خاا به نساابت شاانی لوم خاا در را ییآکار

در . (Manzoor and Pervez, 2011) دادند نشاااان رس

از نو  رسااای  خاا پژوهش حاضااار، منطقه مورد مطالعه

جذب  خاا سابببافت تر در وجود رس بیش بود.لومی 

کاهش  و منجر بهشاااده کش توساااط خاا آفت تربیش

همچنین وجود  .شااودمیاز سااموم موثر  یی بعضاایآکار

ای رطوبت باال دراطراف ریشااه نخ  به دلی  آبیاری قطره

 نیز در کاهش آلودگی موثر است.

در های آلوده به موریانه )تله های فعال( بررساای تعداد تله

شان دا ماه بعد از 16طول در منطقه میناب،  د که در تیمار ن

های آلوده کم بوده، اما با گذشاات های اولیه تعداد تلهماه

یابد که به نظر امری های آلوده افزایش میزمان تعداد تله

ها را ها تلهبا گذشاات زمان، موریانه چرا که یعی اسااتطب

ها مشخر همچنین در ادامه بررسی کنند.آلوده می یافته و

برداری، که های پنجم تا هفتم نمونهگردید که در بین ماه

های ای آذر، دی و بهمن اساات تعداد تلههمصااادف با ماه

بد، که یکی از دالی  آلوده کاهش می  آن کاهش دمایا

ای که سبب کاهش فعالیت تغذیه در طی این سه ماه است

ا دم افزایشزمان با های بعد، همر ماهشااود. دها میموریانه

نه و یا یت مور عال لهافزایش ف عداد ت های آلوده نیز ها، ت

بدافزایش می نابراینیا ما . ب یت و درنیز  د عال عتف  سااار

 داریمعنی نقشمیر ناشاای از تیمارها  و مرگ به خشاایدن

                                                           

 

Agenda® 

Bifenthrin  

که در بررسااای اثر طوری به. (Al-Jassany, 2016دارد )

ظت ما و غل نده راز گلوفنورون  های مختلفد هارکن وه م

 ساااربااازانو  روی مرگ و میر کااارگرانسااانتز کتین 

 در Microcerotermes diversus  (Silvestri)موریااانااه

های ما جه 35 ،30 ،25 ،20) مختلف د ( سااالسااایوس در

 و کارگران در میر و مرگ درصاااد مشاااخر شاااد که

سیوس، درجه 30 و 25 دمای در سربازان  پس روز 28 سل

مار از ید  درصااااد 100 به تی مای در ورسااا جه 20 د  در

نتایج . رسیددرصد  100به  پس از تیمار روز 49 سلسیوس

 میر و مرگ درصد و غلظت بین که داد نشان این پژوهش

 نتیجه توانمی. دارد وجود مثبت همبسااتگی دماها کلیه در

 غلظت، به کشحشااره موثر ماندگاری و مدت که گرفت

ستگی کشحشره گرفتنقرارمعرض  در زمان و دما دارد  ب

(Al-Jassany, 2016). م  موثر خالصااااهطور به  در عوا

به ترتیب توان می خاا را تیمار برای کشموریانه انتخاب

 انجام آزمایش مح  و غلظت فرموالسیون، ماده شیمیایی،

 (.Vongkaluang et al., 2005) نام برد

 مانند هاییروش با هاموریانه کنترل و کردن کنریشه

 مشکالتی با زمین داخ  به هاکشحشره تزریق و حفاری

نیست  مؤثر نیز موارد برخی در واست  روبرو

(Habibpour et al., 2008) .هایموریانه فعلی مدیریت 

 خاا ها درکشحشره از استفاده شام  ایران در زیرزمینی

 در هاکشحشره از مداوم استفاده وجود، این با. است

 آب سطح دارای که مناطقی در ویژهبه زیست محیط

 Cheraghi et)  دارد نگرانی جای هستند، باالیی زیرزمینی

al., 2013.) هایروش از یکی مشکالت، این به توجه با 

 که است مسموم طعمه هایسیستم از استفاده کنترل مؤثر

 چوب و هاسازه از محافظت برای یک شیوه اصلی عنوان به

 ;Dhang, 2011)  است یافته توسعه هاموریانه برابر در

Grace and Su, 2001; Habibpour, 2006.) از استفاده 

قاب  قبول  کنترل روش یک عنوان به مسموم هایطعمه

Biflex® 
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طوالنی مدت  کنترل در و است زیست محیط برای

 ،در روش طعمه مسموم .است موثر زیرزمینی هایموریانه

 و طعمه جذابیت بر تواندمی آن شک  و طعمه طراحی

 بر عالوه بنابراین. بگذارد تأثیر موریانه توسط آن پذیرش

 کیفیت و نرمی اندازه، شک ، طعمه، دهنده تشکی  مواد

گذارد می تأثیر طعمه مصرف میزان بر نیز آن بافت

(Ekhtelat et al., 2018 .) 

 فرموالساایون کاربردکرد  گیرینتیجهتوان طور کلی میبه

 شااودموریانه توصاایه نمی برای مدیریتفینرونی  گرانول 

صورت خشک در کانال ر  ینرونیگرانول ف  ختهیچون به 

 کنواختیآب به آن اضافه شد به صورت  تریل 20 سنس و

تواند  عدم یپخش نشااده اساات که م دور نخ در کانال 

لیتر از  20حجم کاربرد ولی  .دینما هیآن را توج ییآکار

فرموالساایون سااوساانانساایون غلیظ شااده درصااد  1غلظت 

ی  و  بدافینرون هالوترین  الم خ  در سااااای  به ازای هر ن

  .استتوصیه قاب   ،قسمت سایه انداز

 

 تشكر و سپاسگزاری

از همکاران استانی به ویژه آقای دکتر اصالحی در 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 

و آقای مهندس ی مهندس زار  خوزستان، جناب آقا

ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی  و کارشناس رئیسسعیدی 

یت همکاری را داشتند، میناب که در اجرای این پروژه نها

وردهای شیمیایی هف آهای فراز شرکت .شودقدردانی می

های به خاطر تامین بخشی از هزینهفارس مشکفام  و

.گرددآزمایش تقدیر و تشکر می
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Abstract: 
Termites are among the pests that cause damage to crops, forests, stored food and home wooden 

appliances. The use of chemical insecticides is the most common  and effective method to control  termites  

In this research three insecticides from three different groups were evaluated to determine the optimal dose 

as a protective barrier. The treatments included: fipronil (SC 2%) 0.5% and 1%, chlorpyrifos (EC 40.8%) 

1%, lambda cyhalothrin (SC 5%) 0.5% and 1%, 50 g of fipronil (G 0.2%) and control (water). The 

experiment was conducted in Hormozgan province. One meter of each palm canopy was considered as a 

plot and 20 liters of insecticide solution was poured around each tree. In order to evaluate, two tracking 

traps were installed around each tree, so that one trap was installed inside and the other outside the plot. 

Termite control index was determined based on the amount of cardboard eaten in each trap. To determine 

the duration of the effect of treatments, trapping studies were continued for 6-16 months after treatment. 

Data were statistically analyzed non-parametrically. The results showed that the outside bait traps were not 

significantly different from each other in terms of infection. The treatment of Fipronil with granular 
formulation (with 19 infested traps) was not effective in termite control whereas lambda cyhalothrin 1% 

had the least termite infested traps (5 infested traps) during 6 months after treatment.  

Keywords: pyrethroid, phenylpyrazole, organophosphorus, termiticide 
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