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چکیده
فعالیت جستجوگري موريانههاي زيرزمینی بهشدت تحت تأثیر شرايط محیطی بوده و ارتباط مستقیم با خسارتزايی آنها
دارد و اين تغییرات فصلی فعالیت جستجوگري میتواند بر موفقیت کنترل موريانههاي زيرزمینی با استفاده از روش سیستم
Anacanthotermes vagans (Hagen) (Isoptera: Hodotermitidae)  موريانه زيرزمینی.طعمهگذاري تأثیرگذار باشد

 اين مطالعه با هدف تعیین اثر تغییرات فصلی بر.بهعنوان يک آفت شهري مهم در مرکز و نواحی جنوبی ايران مطرح است
 تا1392 فعالیت جستجوگري و میزان تغذيه چوب در اکوسیستم شهري و در شهر يزد و در يک بازه زمانی دوساله (تیر
 جمعیت جستجوگر و میانگین، تغییرات جستجوگري اينگونه با سه متغیر تعداد ايستگاههاي فعال.) انجام شد1394 خرداد
. مورد ارزيابی قرار گرفت، ايستگاه تغذيهاي به دست آمد15  ايستگاه ردياب و85 تغذيه چوب که از نمونهبرداري ماهانه
 فعالیت. به طور کامل فصلی است،A. vagans نتايج اين پژوهش نشان داد فعالیت جستجوگري موريانه زيرزمینی
 مقايسه.جستجوگري اينگونه پس از يک توقف سهماهه در اسفند آغاز میشود و در تیر و مرداد به باالترين میزان میرسد
الگوي تغییرات فعالیت جستجوگري با نوسانات میانگین دما و میزان بارندگی ماهانه نشان داد تغییرات فصلی فعالیت
 عالوه بر آن به نظر میرسد کاهش شديد و ناگهانی.جستجوگري در گونه مورد مطالعه در ارتباط مستقیم با تغییرات دما است
.دما در زمستان میتواند سبب کاهش جمعیت کلنیها شود
 يزد، موريانه، ايستگاه تغذيهاي، الگوي فصلی جستجوگري، ايستگاه ردياب:واژگان کلیدی
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Abstrac
Foraging behavior of subterranean termites is strongly influenced by environmental conditions and is
related directly to termite damages. The seasonal changes in foraging activity of subterranean
termits can affect the efficacy of baiting method in a management program. The subterranean termite,
Anacanthotermes vagans (Hagen) (Isoptera: Hodotermitidae) is an important urban pest with economic
damage in central and southern regions of Iran. The objective of this study was to determine the effect
of seasonal changes on foraging activity and wood consumption in Yazd over a two-year period
(June 2013 to May 2015). Foraging variations were monitored according to three variables including
active stations, foraging population and wood consumption. 85 monitoring and 15 feeding stations
monthly inspected. The results showed that foraging activity of A. vagans, is completely seasonal and
begins after a quarterly stop in March and was highest from July to August. Comparison of
foraging activity pattern changes with mean of temperature fluctuations and monthly precipitation
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showed seasonal changes in foraging activity is directly related to temperature. In addition, it appears
the sharp decline in winter temperature may reduce the population of colony.
Key words: Monitoring station, Foraging seasonal pattern, Feeding station, Termite, Yazd
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مقدمه
با وجود نقش بوم شناختی مهم موريانهها در تعادل طوالنی مدت اکوسیستم به واسطه تغذيه از مواد گیاهی
زائد ،اين حشرات يکی از مهمترين آفات ساختمانی در جهان محسوب میشوند .براساس اطالعات فروش
حشرهکشها در سال  2010میالدي ،هزينههاي ساالنه کنترل و تعمیر خسارت موريانهها در سراسر جهان 40
میلیارد دالر تخمین زده شد ) .(Rust & Su, 2012گونة ) Anacanthotermes vagans (Hagenکه در گروه
موريانههاي زيرزمینی طبقهبندي میشود ،بیشتر از گیاهان مرتعی تغذيه میکند و خسارت آن کم و بیش در تمام
مراتع کشور مشاهده میشود .اينگونه را میتوان يک آفت انباري نیز به شمار آورد ( .)Ghayourfar, 1991عالوه
بر اين به عنوان يک آفت شهري داراي خسارت اقتصادي نیز مطرح است ) (Evans et al., 2013و عامل ايجاد
خسارت در بسیاري از بناهاي تاريخی شاخص استانهاي اصفهان ،خوزستان ،خراسان جنوبی ،کرمان و يزد
محسوب میشود .در بافت تاريخی شهر يزد که يکی از بزرگترين بافتهاي تاريخی خشتی جهان است،
 A. vagansيکی از گونههايی است که خسارت جبرانناپذيري به بناهاي خشتی وارد ساخته است
(.)Ghayourfar et al., 2008
واژة  Foragingکه در فارسی به جستجوگري يا کاوشگري ترجمه میشود ،در تمامی رفتارهاي مرتبط با به
دست آوردن غذا ،مورداستفاده قرار میگیرد ( .)Matthews & Matthews, 2010رفتار جستجوگري موريانه هاي
زيرزمینی شامل سه مرحله پیدا کردن ماده غذايی مناسب با استفاده از شبکه اي از تونل ها ،به کارگیري ساير
افراد کلنی و انتقال ماده غذايی به کلنی است .جمعآوري هرگونه داده رفتاري از مطالعات میدانی به دلیل
زندگی بهشدت مخفیانه موريانههاي زيرزمینی بسیار دشوار است ) .(Evans & Gleeson, 2001به همین دلیل
الگوهاي طبیعی رفتار جستجوگري آنها به میزان اندکی شناختهشده است .فعالیت جستجوگري در موريانهها
تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی نظیر گونه موريانه ،رقابت با ساير ارگانیسمها ،اندازه جمعیت و کلنی و شرايط
محیطی قرار دارد ) .(Haverty et al., 2010تغییرات فصلی دما و رطوبت از عوامل محیطی است که تأثیر آن در
فعالیت جستجوگري گونههاي مختلف موردبررسی قرارگرفته است .اولین بررسیها دراين زمینه روي
جستجوگري گونه ) (Haverty et al., 1974) Heterotermes aureus (Snyderو گونه

Gnathamitermes

) (La Fage et al.,1976) perplexus (Banksنشان داد در هر دو گونه ارتباط مستقیم با دما و رطوبت وجود دارد.
ساير پژوهشهايی که روي الگوي فصلی فعالیت جستجوگري موريانههاي زيرزمینی انجامشده نیز اين نتايج را
تائید نموده و نشان میدهد الگوي فصلی فعالیت جستجوگري با هر دو عامل دما و میزان بارندگی در ارتباط است
) .(Abensperg,1991; Dibog et al., 1998; Haverty et al., 1999کاملیوس و اسبرينک ) (2011در يک دوره
دوساله ،تأثیر تغییرات فصلی دما و رطوبت خاک را عالوه بر تغییرات دما روي فعالیت جستجوگري موريانه
 Coptotermes formasanus Shirakiارزيابی کردند ،اين پژوهش همانند پژوهشهاي قبلی در مورد اينگونه
( )Delaplane et al., 1991کاهش فعالیت جستجوگري در ماهاي سرد سال را تأيید کرد اما نشان داد تنها متوسط
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دما زير  15سلسیوس خاک سبب کاهش معنیدار تعداد موريانهها در ايستگاههاي ردياب میشود .مقايسه فعالیت
جستجوگري فصلی  C. formasanusو ) Coptotermes gestroi (Wasmannنشان داد  C. formasanusدر ماهاي
سرد سال کاهش فعالیت کمتري دارد .در اين مطالعه از فعالیت جستجوگري براي بررسی الگوي پراکنش دو گونه
مذکور استفادهشده است ( .)Arab et al., 2005پژوهشی که به بررسی ريتم روزانه فعالیت جستجوگري A. vagans

پرداخته هم به لحاظ بررسی الگوي روزانه فعالیت جستجوگري و هم به لحاظ مطالعه رفتاري روي گونه
 A. vagansکمنظیر است .نتايج اين پژوهش نشان داد که ريتم روزانه جستجوگري دراينگونه در فصول مختلف
متفاوت است .دراين آزمايش اوج فعالیت روزانه در فصول تابستان و زمستان در نیمهشب و اوايل صبح و در
بهار ،ظهر و اولین ساعات بعد از ظهر اوج فعالیت ثبت شده است ( .)Absuhama & Al Houty, 1989فعالیت
جستجوگري موريانهها قسمتی از زيستشناسی آنهاست که ارتباط مستقیم با خسارتزايی آنها دارد .از سوي
ديگر کاهش و ريشهکنی جمعیت جستجوگر هدف روش کنترل موريانههاي زيرزمینی با استفاده از سیستم
طعمهگذاري است .مطالعات نشان داده است که تغییرات فصلی فعالیت جستجوگري ممکن است بر موفقیت
کنترل موريانههاي زيرزمینی با استفاده از سیستم طعمهگذاري مؤثر باشد

( Ripa et al., 2007; Haverty et al.,

; .)2010سیستم طعمهگذاري روشی است که بهصورت موفقی براي ريشهکنی کلنیهاي موريانههاي زيرزمینی
مورداستفاده قرار میگیرد ( .)Su et al. 1995; Messenger et al. 2005; Eger et al. 2012رديابی و تله گذاري
از مباحث عمومی اکولوژيکی مورد مطالعه روي موريانه هاي زيرزمینی است .تاکنون انواع مختلف ايستگاه ها
براي رديابی فعالیت موريانه هاي زيرزمینی طراحی شده و با توجه به اهداف مطالعه مورداستفاده قرار گرفته
است ( .(Su et al. 1995اين پژوهش با طراحی آزمايشهايی به بررسی تأثیر تغییرات فصلیِ پارامترهاي اقلیمی
دما و بارندگی بر فعالیت جستجوگري و میزان تغذيه چوب گونه  A. vagansدر اکوسیستم شهري و شرايط
اقلیمی شهر يزد پرداخته است.

مواد و روشها
در اين پژوهش در يک بازه زمانی دو ساله (تیر  1392تا خرداد  )1394فعالیت جستجوگري موريانه
 A. vagansدر اکوسیستم شهري بررسی شد .براي رديابی جمعیت اينگونه ،کارخانه بافندگی جنوب واقع در
شهرستان يزد (  31/8592358شمالی و  54/3813070شرقی) تأسیس سال  1328که در حال حاضر متروکه است،
انتخاب شد .مساحت تقريبی کارخانه جنوب  8000مترمربع است و شدت خسارت موريانه  A. vagansدر
قسمتهاي مختلف کارخانه نشانگر وجود کلنیهاي فعال اينگونه در بنا است.
نصب ايستگاههای ردياب و تغذيه :در تمام انواع اين ايستگاهها از يک ماده سلولزي بهعنوان طعمه و يک پوشش
براي ايجاد محیط تاريک و مرطوب استفاده میشود .دراين پژوهش با مطالعه انواع ايستگاههايی که در منابع معتبر
طراحی و استفاده شده بود ) ،(Su et al. 1995; Gambetta et al. 2000; Eger et al. 2012دو نوع ايستگاه طراحی
شد .ايستگاههاي طراحیشده در مدت آزمايشی سه ماهه (فرودين تا خرداد  )1392براي بررسی کارايی آنها در
مورد گونه مورد مطالعه بررسی شد و بر اساس مطالعه و آزمايشهاي مقدماتی دو نوع ايستگاه ردياب و تغذيهاي
در کارخانه جنوب نصب شد .هر ايستگاه ردياب شامل  8قطعه مقوا  25×20سانتیمتر است که در يک پوشش
پالستیکی بستهبندي شد ،پوشش پالستیکی در سطحی به ابعاد  8×8سانتیمتر برش خورد و روي سطح خاک
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قرار گرفت .اين سطح محل تماس با خاک و ورود موريانهها به داخل ايستگاه است .روي هر ايستگاه با يک اليه
پالستیک سیاه براي ايجاد محیط تاريک پوشانده شد (شکل  A ،1و  .)Bسپس براي هر ايستگاه از يک آجرفرش
شمارهگذاري شده به ابعاد  20×20سانتیمتر بهعنوان سرپوش ايستگاه استفاده شد 85 .ايستگاه ردياب نصب و
بهصورت ماهانه براي مدت  24ماه (از تیر 1392تا خرداد  )1394بازديد شدند .براي اندازهگیري میزان مصرف
چوب 15 ،نقطه در محدوده نصب ايستگاههاي ردياب انتخاب و در هر نقطه يک ايستگاه تغذيه در داخل خاک
نصب شد (شکل  .)C 1هر ايستگاه تغذيه شامل سه قطعه چوب سپیدار به ابعاد  25×7×3سانتیمتر که در دماي
 100درجه سلسیوس به مدت  24ساعت خشک و سپس وزن شده و با نوار نايلونی به همبسته شدند ،بود5 .
سانتیمتر از انتهاي قطعات چوبی بیرون از خاک قرار گرفت .موقعیت هر ايستگاه روي نقشه مشخص و
شمارهگذاري شد.
C

B

A

شکل  -1ايستگاههاي ردياب ( Aو  )Bو ايستگاه تغذيه ()C
Fig. 1. A & B: Termite monitoring station C: Termite Feeding station

براي اندازهگیري میزان جستجوگري گونه مورد مطالعه در ماههاي مختلف سال ،از سه متغیر تعداد
ايستگاههاي فعال ،میانگین مصرف چوب و تعداد افراد جستجوگر استفاده شد.
-

تعداد ايستگاههای فعال :در بازديدهاي ماهانه  85ايستگاه ردياب ،بسته حاوي قطعات مقوايی هر

ايستگاه برداشته و با بسته جديد جايگزين شد .هر بسته و شماره مربوط به ايستگاه آن در کیسههاي پالستیکی
جداگانه به آزمايشگاه منتقل شد .ايستگاههايی که عالئم تغذيه گونه  A. vagansدر آنها وجود داشت ،حتی در
صورت عدم مشاهده موريانه زنده بهعنوان ايستگاه فعال ثبت شد.
-

جمعیت جستجوگر :در آزمايشگاه جمعیت جستجوگر از مقواهاي ايستگاههاي ردياب با استفاده از
قلممو و پنس جدا و جمعیت جستجوگر هرماه از مجموع موريانههاي شمارششده در ايستگاههاي
فعال هرماه محاسبه شد.

-

میزان مصرف چوب :در بازديد ماهانه  15ايستگاه تغذيهاي ،قطعات چوبی تمام ايستگاهها برداشته و

با قطعات چوبی خشکشده و وزن شده جديد تعويض میشود .قطعات چوبی هر ايستگاه همراه با شماره مربوط
به ايستگاه داخل پاکتهاي پالستیکی جداگانه به آزمايشگاه منتقل شد .موريانه ،خاک و گالريهاي گلی از سطح
چوب حذفشده و در دماي  100درجه سلسیوس براي مدت  24ساعت خشک شد .سپس وزن قطعات چوبی
اندازهگیري و مجموع کاهش وزن قطعات چوبی در هرماه بهعنوان چوب مصرفشده در ماه اندازهگیري و میانگین
تغذيه چوب در هر ايستگاه محاسبه شد.
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تجزيه و تحلیل دادهها
ارتباط الگوي نوسانات ماهانه متغیرها در طول دوره با الگوي نوسانات عوامل اقلیمیِ متوسط دما ماهانه و
میزان بارندگی ماهانه با استفاده از آزمون همبستگی بین متغیرهاي پژوهش مورد بررسی قرار گرفت .تمام آمار
مربوط به پارامترهاي اقلیمی از ايستگاه هواشناسی شهر يزد دريافت شد .براي تجزيه و تحلیل دادهها از نرمافزار
 SPSSو  SASو براي رسم نمودارها از نرمافزار  Excelاستفاده شد .با توجه به اينکه دو متغیر متوسط دماي
ماهانه و میزان بارندگی ماهانه سري زمانی دارند ،براي سنجش میزان تغییرات تعداد ايستگاههاي فعال ،جمعیت
جستجوگر و میزان مصرف چوب با متوسط دماي ماهانه و میزان بارندگی ماهانه در طول دوره دو ساله آزمايش
(تیر  1393تا خرداد  ،)1394از مدل رگرسیونی سري زمانی استفاده شد .در اين مدل به همراه دو متغیر متوسط
دماي ماهانه و میزان بارندگی ماهانه روند متغیر زمان نیز در نظر گرفته شده است .ابتدا وجود روند در دادهها
مورد بررسی قرار گرفت .سپس ايستايی مورد آزمون قرار گرفت که تنها متغیر دما نیاز به تبديل لگاريتم براي
ايستاشدن داشت .با حذف روند خطی و ايستاکردن سري زمانی و با برازش مدل  ARIMAبه هر متغیر ،در نهايت
باقیمانده مدل به عنوان متغیر جديد که تصادفی و پايدار هست براي تحلیل استفاده گرديد .با توجه به آزمون
همبستگی هرچند که بین دما در ماههاي مختلف سال و تغییرات میانگین مصرف چوب و همچنین تعداد
ايستگاههاي فعال ارتباط معنیداري وجود دارد ولی به دلیل اينکه اثر زمان از بعد سريهاي زمانی معنیدار نبوده
است ،مشخص گرديد که میانگینها مستقل بوده و هیچ ارتباطی با زمان ندارند .لذا مقايسه میانگینها با نرم افزار
 SASو براساس تجزيه واريانس يک طرفه و با استفاده از آزمون توکی انجام شده است.

نتايج
براساس نتايج آزمون همبستگی پیرسن (جدول  ،)1میزان ضريب همبستگی پیرسن براي همبستگی بین
میانگین دماي ماهانه و میانگین مجموع بارندگی ماهانه با میزان مصرف چوب و جمعیت جستجوگر به ترتیب
 -0/291 ،0/570 ،0/477و  -0/351و مقادير  Pبه ترتیب  0/168 ،0/004 ،0/018و  0/093میباشد .بنابر اين بین
میانگین دماي ماهانه با میزان مصرف چوب و جمعیت جستجوگر رابطه معنیداري وجود دارد .مثبت بودن مقادير
همبستگی  0/477و  0/570بیانگر وجود رابطه مستقیم بین میانگین دماي ماهانه و متغیرهاي میزان مصرف چوب
و تعداد افراد جستجوگر می باشد .يعنی با افزايش دما ،میزان مصرف چوب و تعداد افراد جستجوگر نیز افزايش
می يابد (شکل .)2
همچنین با توجه به نتايج مدل رگرسیون سري زمانی ،در هر سه مورد تعداد ايستگاههاي فعال ،جمعیت
جستجوگر و میزان مصرف چوب در روند ماهانه در مدل رگرسیونی معنادار است و با افزايش دما هر يک افزايش
معنادار دارد .با توجه به مدل رگرسیونی و بر اساس متغیرهاي مستقل میانگین دماي ماهانه و مجموع بارندگی
ماهانه و متغیر وابسته میزان مصرف چوب میزان و تعداد افراد جستجوگر ضريب تعیین مدل به ترتیب  0/231و
 0/329میباشد ،يعنی به ترتیب  %23متغیر میزان مصرف چوب و ( %33يک سوم) متغیر تعداد افراد جستجوگر
بر اساس دو متغیر میانگین دماي ماهانه و مجموع بارندگی ماهانه تعیین میشود .همچنین بر اساس -Pمقدار مدل
رگرسیونی به ترتیب 0/064و  0/015میباشد ،بنابراين مدل رگرسیونی متغیرهاي مستقل میانگین دماي ماهانه و
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مجموع بارندگی ماهانه و متغیر وابسته میزان مصرف چوب در سطح  0/05معنیدار نمیباشد .همچنین  -Pمقدار
ضرايب مدل رگرسیونی به ترتیب  0/059و  0/766میباشد که معنی دار نمیباشند .براي مدل رگرسیونی بر اساس
متغیرهاي مستقل میانگین دماي ماهانه و مجموع بارندگی ماهانه و متغیر وابسته تعداد افراد جستجوگر در سطح
 0/05معنیدار میباشد .همچنین -Pمقدار ضرايب مدل رگرسیونی به ترتیب  0/019و  0/720می باشد ،يعنی
متغیر میانگین دماي ماهانه معنیدار می باشد ولی متغیر مجموع بارندگی ماهانه معنیدار نمی باشد .اين بدين معنی
است که فعالیت جستجوگري موريانهها تحت تاثیر دما میباشد و بارندگی نقش مهمی در اين خصوص ندارد.
جدول  - 1آزمون همبستگی بین متغیرهاي میانگین تغذيه از چوب و تعداد افراد جستجوگر با میانگین دماي ماهانه و
بارندگی ماهانه.
Table 1. Correlation test between variables, wood consumption and number of foraging and average
monthly air temperature and total monthly precipitation.
Number of
foraging

Mean wood
consumption

Total monthly
precipitation

Average monthly
air temperatures

**.570

*.477

**-.697

1

.004

.018

.000

24

24

24

24

-.351

-.291

1

**-.697

.093

.168

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

.000

N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

24

24

24

24

**.883

1

-.291

*.477

Pearson Correlation

.168

.018

)Sig. (2-tailed

24

24

24

24

1

**.883

-.351

**.570

.000

.093

.004

24

24

24

.000

24

Average monthly
air temperatures

Total monthly
precipitation

N

Mean wood
consumption

N
Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

Number of
foraging

N

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

تغییرات میانگین مصرف چوب :همانگونه که در شکل  3مشاهده میشود ،میانگین تغذيه چوب در ماههاي تیر
و مرداد بسیار بیشتر از ماههاي ديگر است .نتايج آزمون توکی براي مقايسه ماهانه میانگین تغذيه چوب در سطح
آماري  5درصد بیانگر عدم تفاوت میان ماههاي سال به استثناء ماههاي تیر و مرداد از نظر میزان تغذيه چوب در
سال اول است .با توجه به مقادير میانگین ،میزان تغذيه چوب در ماههاي تیر و مرداد در يک سطح آماري قرار
میگیرند و بین ساير ماههاي سال از نظر میانگین تغذيه چوب تفاوت معنیدار مشاهده نمیشود (،P=0/077
 .)F=37/35 ،df=11با اين وجود از نظر آماري طبق نتايج آزمون توکی ،تفاوت میانگین تغذيه چوب در سال دوم
آزمايش معنیدار نیست (.)F=37/35 ،df=11 ،P=0/327
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( با میانگین دماي ماهانه در تیرB) ( و جمعیت جستجوگرA)  پراکنش میانگین مصرف ماهانه چوب-2 شکل
.1394  تا خرداد1392
Fig. 2. Distribution of mean wood consumption and number of foraging with average monthly
air temperatures, during June 2013- May 2015.

 خطاي معیار (گرم) در ايستگاههاي تغذيه±  میانگین مصرف ماهانه چوب-3 شکل
 ستونهاي داراي. نمودارهاي خطی دماي ماهانه و بارندگی ماهانه را نشان میدهد،) ايستگاه15(
 سال اول آزمايش:A . درصد اختالف معنیدار ندارند1 حروف مشابه در آزمون توکی در سطح آماري
.)1394  تا خرداد1393  سال دوم آزمايش (تیر:B ) و1393  تا خرداد1392 (تیر
Fig. 3. Mean of wood consumption (grams) in feeding station (15 stations) for
each month. Lines represent average monthly precipitation and air
temperatures. Bars with the same letters are not significantly different
(P = 0.5; Turkey’s test).
A: Year1 (June 2013- May 2014) and B: Year 2 (June 2014- May 2015)
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تغییرات تعداد ايستگاههای فعال :مقايسه کمی متغیرها در دو سال آزمايش کاهش جمعیت را در سال دوم
آزمايش نسبت به سال اول آزمايش نشان میدهد .در متغیر تعداد ايستگاههاي فعال در اوج فعالیت در تیرماه در
سال اول تعداد  25و در سال دوم در همین ماه  8ايستگاه فعال ثبتشده است (شکل  .)4مقايسه میانگین تغذيه
از چوب (شکل )3و جمعیت جستجوگر (شکل )5نیز کاهش جمعیت در سال دوم را نشان میدهد .بین ماههاي
مختلف سال از نظر تعداد ايستگاههاي فعال اختالف معنیدار وجود دارد ( .)F=2/33 ،df=11 ،P=0/041گرمترين
ماههاي سال ،خرداد ،تیر و مرداد با  25ايستگاه فعال در سال اول آزمايش و تعداد  8 ،6و  7ايستگاه فعال در سال
دوم آزمايش از تعداد کل  85ايستگاه ردياب ،باالترين تعداد ايستگاه فعال را داشتند .کاهش محسوس فعالیت از
شهريورماه شروع شده و از آذرماه تا بهمن فعالیت در ايستگاههاي ردياب متوقف و درصد ايستگاههاي فعال صفر
ثبت شده است (شکل  .)4در نتايج آزمون توکی در سطح آماري پنج درصد در سال دوم  ،بجز تیر و مرداد ساير
ماههاي سال از نظر تعداد ايستگاه فعال اختالف معنیداري نداشتند و در يک سطح آماري قرار میگیرند
(.)F=2/33 ،df=11 ،P=0/336

شکل  -4تعداد ايستگاههاي ردياب مورد حمله موريانه ( 85ايستگاه) در هر ماه ،نمودارهاي
خطی دماي ماهانه و بارندگی ماهانه را نشان میدهد .ستونهاي داراي حروف مشابه در آزمون
توکی در سطح آماري  1درصد اختالف معنیدار ندارند.
 :Aسال اول آزمايش (تیر  1392تا خرداد  )1393و  :Bسال دوم آزمايش (تیر  1393تا خرداد
)1394
Fig. 4. Number of monitoring stations (out of 85) occupied by termites for each
month. Lines represent average monthly precipitation and air temperatures.
)Bars with the same letters are not significantly different (P = 0.5; Turkey’s test
)A: Year1 (June 2013- May 2014) and B: Year 2 (June 2014- May 2015
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بحث
جستجوگري گونه  A. vagansدر شرايط اقلیمی شهر يزد بهصورت معناداري تحت تأثیر تغییرات فصلی
قرار دارد .در هر دو سال آزمايش ،تعداد ايستگاههاي فعال و میانگین تغذيه از چوب در فصل تابستان به باالترين
میزان رسیده است و در ماههاي آذر ،دي و بهمن متوقفشده است .با گرم شدن مجدد هوا در اسفند ،فعالیت در
ايستگاهها آغاز شده است (شکلهاي  3و .)4وجود الگوي فصلی در فعالیت جستجوگري گونههاي مختلف
موريانهها مورد بررسی و تأيید است .در گونه ) ،Coptotermes lacteus (Forggattدر تابستان دامنه و جمعیت
جستجوگر افزايش میيابد درصورتیکه در زمستان جمعیت جستجوگر کاهش و در نزديک النه تمرکز میيابد
) .(Evans & Gleeson, 2001مقايسه فعالیت جستجوگري فصلی  C. formasanusو  C. gestroiنشان داد فعالیت
جستجوگري هر دو گونه در فصل سرد کاهش میيابد اما گونه  C. formasanusدر ماهاي سرد سال کاهش فعالیت
کمتري دارد .دراين پژوهش فعالیت جستجوگري بیشتر اينگونه در طول سال ،بهعنوان يکی از عوامل موفقیت
اينگونه در پراکنش وسیع آن در مناطق مختلف جهان موردبررسی قرارگرفته است ( .)Arab et al., 2005در
بررسی تأثیر تغییرات فصلی ،ارتباط معنادار پارامتر اقلیمی میانگین دماي ماهانه با دو متغیر آزمايش (جدول ،)1
تأثیر معنیدار دما بر تغییرات فصلی جستجوگري گونه مورد آزمايش را تأيید میکند .میزان بارندگی ماهانه ،پارامتر
اقلیمی ديگري است که تأثیر تغییرات فصلی آن بر جستجوگري گونه  A. vagansبررسی شد .نتايج رگرسیون
نشان داد ارتباط معنی داري بین بارندگی ماهانه و سه متغیر آزمايش وجود ندارد (جدول  .)1پژوهشهاي صورت
گرفته در مورد الگوي فصلی فعالیت جستجوگري موريانههاي زيرزمینی نشان میدهد ،الگوي فصلی فعالیت
جستجوگري با هر دو عامل دما و میزان بارندگی در ارتباط است

;(Abensperg, 1991; Dibog et al., 1998

) .Haverty et al., 1999اما نتايج اين پژوهش در زمینه تأثیر پارامترهاي اقلیمی دما و میزان بارندگی بر فعالیت
جستجوگري گونه مورد مطالعه با نتايج برخی از پژوهشگران که تأثیر دو عامل دما و بارندگی را بر فعالیت
جستجوگري بررسی نمودهاند مطابقت ندارد .بررسیها روي جستجوگري گونة Haverty ( Heterotermes aureus

 )et al., 1974و گونه  )La Fage et al., 1976( Gnathamitermes perplexusنشان داد در هر دو گونه ،ارتباط
مستقیم با دما و بارندگی وجود دارد .دلیل اين عدم تطابق نتايج ،از دو ديدگاه قابل بررسی است .اول نحوه
پراکندگی بارندگی در اقلیم گرم و خشک شهر يزد و وجود بیشتر بارندگی در ماههاي سرد سال است ،که در اين
ماهها ،پايین بودن دما عامل توقف جستجوگري است .از ديدگاه ديگر فعالیت متفاوت گونههاي مختلف در برابر
عوامل اقلیمی است .تحقیقات سانتونز و همکاران ( ،)2010بیانگر اين مطلب است که رطوبت خاک تأثیر کامالً
متفاوتی بر فعالیت جستجوگري دو گونه موريانه دارد .در گونه  C. getroiتغذيه از طعمه همبستگی منفی با
رطوبت خاک دارد درصورتیکه در گونه ) ،Heterotermes longiceps (Snyderتغذيه طعمه با رطوبت خاک ارتباط
مستقیم دارد .غیورفر در مورد گونه  A. vagansاظهار میدارد فعالیت افراد کلنی به دما بستگی دارد ( Ghayourfar,

 .)1991در مناطقی که داراي زمستانهاي سرد میباشند ،اينگونه در زمستان هیچ فعالیتی ندارد ،درصورتیکه در
استانهاي جنوبی که زمستانهاي ماليمی دارند ،اينگونه نه تنها فعالیت میکند بلکه در بهمنماه پرواز گروهی را
نیز انجام میدهد .که با نتايج ما دراين پژوهش مطابقت دارد .در نتايج اين آزمايشها ،بیشترين میزان فعالیت در
هر سال در گرمترين ماهاي سال (تیر و مرداد) ثبتشده است که با نتايج اوانس و گلیسن ( )2001که ذکر میکند
موريانهها از اکستريمهاي حرارتی پرهیز میکنند ،مطابقت ندارد .نتايج آزمايشها ما نشان داد گونه

A. vagans
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در باالترين دما ماهانه بیشترين فعالیت جستجوگري را داشته است .مقايسه کمی متغیرها در دو سال آزمايش
کاهش جمعیت در سايت آزمايش را در سال دوم نسبت به سال اول نشان میدهد .عواملی نظیر تغییر در میزان و
شوري آب مورد استفاده در آبیاري ،تغییر پوشش گیاهی ،اجراي عملیات ساختمانسازي و يا ورود منابع غذايی
جديد به محل آزمايش از مواردي است که ممکن است به کاهش جمعیت در ايستگاههاي ردياب و طعمهاي منجر
شود .در محل انجام اين آزمايش که حدود  8000متر مربع وسعت داشت در دو سال انجام آزمايش ،هیچ يک از
اين تغییرات اتفاق نیافتدِه است .براي پیداکردن علت اين کاهش ،پارامترهاي اقلیمی دو سال آزمايش با میانگین
بلندمدت اين پارامترها مقايسه شد .در بررسی کلی مقايسه پارامترهاي میانگین دما ،میزان بارندگی و دماي خاک
براساس دادههاي ايستگاه هواشناسی شهر يزد در دو سال آزمايش با میانگین بلندمدت 20ساله مشخص گرديد
که کاهش دما و افزايش بارندگی در ماههاي دي و بهمن  1392قابل توجه بوده است .اين آمار نشان میدهد در
سال  1392شهر يزد يک زمستان سرد را گذرانده است .براي بررسی بیشتر دراين زمینه پارامترهاي کمینه و بیشینه
مطلق و متوسط دراين دو ماه با میانگین بلند مدت  20ساله نیز مقايسه شد (جدول .)2به نظر میرسد ،رسیدن دما
به  -10/1درجه سلسیوس در بهمن  1392که کمترين دما ثبتشده در  20سال گذشته نیز بوده است ،با کاهش
جمعیت کلنیها دراين آزمايش مرتبط باشد .موريانهها حشرات مناطق گرمسیري هستند .اين حشرات دياپوز
ندارند و سرما میتواند بر روند فعالیت آنها تأثیرگذار باشد ( .)Ghayourfar, 2000موريانههاي زيرزمینی براي
گريز از سرما و يخبندان زمستان به سمت پايین جايیکه دما تغییرات کمتري دارد حرکت میکنند .عمق النه بر
اساس شرايط اقلیمی منطقه تعیین میشود ( .)Ghayourfar, 1991بهعنوانمثال براي دستيابی به افراد کلنی

A.

 vagansدر مناطق سردسیر کشور نسبت به مناطق با زمستانهاي ماليم نیاز به جستجو در عمقهاي پايینتر است
( .)Ghayourfar, 1991بنابراين میتوان نتیجه گرفت در شهر يزد عمق قسمتهايی از کلنی که براي زمستانگذرانی
استفاده میشود براي  -10/1درجه سلسیوس مناسب نیست و افت ناگهانی دما میتواند سبب کاهش جمعیت
میشود.
جدول  -2مقايسه پارامترهاي اقلیمی دي و بهمن  1392با میانگین بلندمدت
Table 2. Weather data during months Dey (22 December to 21 January) and Bahman
(21 January to 19 February) 1392 in comparison with historical weather data.
)˚Air temperature (C
Average of minimum

Absolute minimum

Average of maximum

Absolute maximum

Month
1392

Historical

1392

Historical

1392

Historical

1392

Historical

Dey

-1.9

0.6

-5.2

-10.8

8.5

13.2

14.8

24.8

Bahman

0.9

2.1

-10.1

-10.1

13.0

15.1

22.6

27.8

کنترل موريانههاي زيرزمینی با استفاده از سیستم طعمهگذاري وابسته به حضور و تغذيه افراد جستجوگر در
ايستگاههاي طعمهگذاري شده است ) .(Su & Schefran, 1998بر اساس نتايج اين پژوهش در شرايط اقلیمی شهر
يزد در ماههاي آذر ،دي و بهمن فعالیت و تغذيه اينگونه در ايستگاهها کامالً متوقف میشود .مطالعات نشان داده
است که تغییرات فصلی فعالیت جستجوگري ممکن است به دلیل کاهش فعالیت در طول زمستان بر تأثیر
طعمههاي مورداستفاده در سیستم طعمهگذاري اثر منفی داشته باشد

;(Ripa et al., 2007; Haverty et al., 2010
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) .Ruan et al., 2015مهاجرت افراد جستجوگر به عمقهاي پايینتر و استفاده آنها از مواد غذايی جايگزين در
ماههاي سرد سال میتواند سبب کاهش تأثیر طعمهها شود .از سوي ديگر جستجوگري و تغذيه از ايستگاهها در
ماههاي تیر و مرداد بهصورت معنادار از ساير ماههاي سال بیشتر است .بنابراين در برنامهريزي براي بهکارگیري
سیستم طعمهگذاري بايد بازديدهاي منظم از ايستگاهها انجامشده و طعمه کافی در اختیار کلنی قرار گیرد .با توجه
به نتايج اين پژوهش طعمهگذاري مناسب در ماههاي تیر و مرداد میتواند يکی از عوامل موفقیت کنترل گونه
 A. vagansدر شرايط اقلیمی شهر يزد با استفاده از سیستم طعمهگذاري باشد.

شکل  -5جمعیت جستجوگر جمعآوري شده از ايستگاههاي

ردياب

( 85ايستگاه) در هر ماه ،نمودارهاي خطی دماي ماهانه و بارندگی ماهانه را نشان میدهد.
ستونهاي داراي حروف مشابه در آزمون توکی سطح معناداري  0/1اختالف معنیدار
ندارند.
 :Aسال اول آزمايش (تیر ماه  1392تا خرداد ماه  )1393و  :Bسال دوم آزمايش
(تیر ماه  1393تا خرداد ماه )1394
Fig. 5. Forager collected from monitoring stations (out of 85) for each
month. Lines represent average monthly precipitation and air temperatures.
Bars with the same letters are not significantly different (P = 0.1; Turkey’s
test).
)A: Year1 (June 2013- May 2014) and B: Year 2 (June 2014- May 2015
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