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 چکيده
 

در آزمايشگاه بررسي هاي الزم روي      .  در دو مرحله آزمايشگاهي و در مزرعه اجرا گرديد        اين بررسيها   

در آزمايشات    .تحت شرايط تغذيه غير انتخابي و تغذيه انتخابي صورت پذيرفت          تيمار   ٥جونده كش ها در 

موش / گرم ٥/٤±  ٤/٠  ،)پلت  (موش باراكي   /   گرم ٧/٤±٣٦/٠   طور ميانگين   به مغان  تك دزي موش هاي   

مصرف نمودند و درصد رجحان غذائي      )  بالكواكس  (موش باراكي     / گرم ٢/٤±٣/٠ و   )گرانول(  رت الني

الني %  ٤٤/١٩،  )پلت(باراكي  %  ٥٨/٢١هويج،  %  ٣٩/٤٥اين جونده كش ها نسبت به غذاي معمول به ترتيب         

عالئم مسموميت شامل   ها   در تمامي موارد آزمايش    .بود)  واكس بالك (باراكي  %  ٥٧/١٣و  )  گرانول(رت  

مشاهده %  ١٠٠ به طور     دهم الي ششم   و مرگ و مير از روز       چهارم   خونريزي از بيني و مقعد از روز       

 در مزرعه در قالب طرح آماري بلوكهاي كامل تصادفي با سه تيمار و                بررسيهادر مرحله دوم،      .گرديد

ا  شامل باراكي ب    هاتيمار.   تكرار انجام گرفت    ٤ع در     مترمرب ١٠٠٠يك شاهد هر كدام به مساحت          

 گرم  ٥   مقدار با فرموالسيون گرانول به   الني رت     با فرموالسيون واكس بالك،   باراكي   پلت،   فرموالسيون

طبق   درصد كارآيي اين جونده كش ها   .  شاهد انجام شد  ه عنوان   گذاري ب طعمه در هر النه مركب و بدون       

 به ترتيب ايجاد شده توسط تركيبات مذكور       درصد تلفات   .  سبه گرديدند  محا  هندرسون و تيلتون   فرمول
 .  درصد بود٦٤ و ٨٢، ٩١

 
  باراكي، ديفتيالون، موش مغان، آنتي كوآگوالنت، الني رت، بروماديولون:واژه هاي كليدي

 
 مقدمه

استفاده از جونده كش هاي سنتتيك شيميايي براي           
ا به حال به    تچ روشي   و هي اجتناب ناپذير بوده    نترل آفات   ك

و  شود   تنهايي نتوانسته جايگزين مبارزه شيميايي با آفات        
 بيولوژيك و مكانيكي براهميت       هايهميشه در كنار مبارزه    
در  آنها   استفاده از   و)  ۱۱(است  ده  شمبارزه شيميايي تاكيد    

 با  ١٩٤٠در سال    .  د شو مي وصيهحد معقول و منطقي ت      
ون و ايزو والريل       ساخت وارفارين و بعد از آن پيند             

گروه جديدي از جونده كش ها به عرصه مبارزه            ايندانديون
با جوندگان با خطرات زيست محيطي كمتر نسبت به                

 اين گروه جديد از     .  )۹  (جونده كش هاي حاد وارد گشتند    
 

ميباشند و  )  كواگوالنت آنتي( ضدانعقاد خون     ،ها كش جونده
 داخلي و نهايتاً  د خون باعث خونريزي      انعقابا جلوگيري از     

 ًبر عكس جونده كش هاي حاد كه سريعا        .  گردند مرگ مي 
جونده كش هاي ضدانعقاد خون داراي         گذارند    مي  تاثير

م چند  وباشند و بعد از مصرف مدا       آرام و مزمن مي    عملكردي
م اين   ومصرف مدا  .  آورند روزه جونده را از پاي درمي          

ري در  جونده كش ها باعث شده كه مقدار ماده فعال كمت           
فرموالسيون آنها استفاده شود و بنابراين خاصيت دور               

 اينگونه جونده كش ها ايجاد    ايرب  1كنندگي و گريز از طعمه     
 براي درمان مسموميت ايجاد شده در انسانها         .)۷،  ۴  (نگردد

  به عنوان پادزهر استفاده      Kاز ويتامين   توسط جونده كشها   
                                                                               
1.  Bait shyness ۰۹۱۲‐۳۴۴۴۴۹۶:تلفن 
E-mail: m_morowati@yahoo.com
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 بداليلي كه ذكر شد جونده كش هاي               .  دمي گرد
 عصرهاي   كش ترين جونده  كواگوالنت يكي از پر مصرف      آنتي

 .حاضر ميباشند
كواگوالنت نسل دوم روي        تاثير جونده كش هاي آنتي    

جوندگان و موجودات غير هدف نسبت به جونده كش هاي           
نسل اول متفاوت بوده و نياز به دقت بيشتري در مصرف               

ل  سال اخير كه جونده كش هاي نس      ٢٥طي  .  )۷،  ۴  (دارند
 قدرت   ه است  كواگوالنت به بازار عرضه شد          دوم آنتي  
اين جونده كش ها نسبت به وارفارين و ديگر       بيشتر  كشندگي  

ه كواگوالنت نسل اول مشاهده گرديد       جونده كش هاي آنتي 
كواگوالنت نسل دوم    جونده كش هاي آنتي .  )۶،  ۳،  ۲(است  

. باشند  مي 3 و ديفتيالون   2، بروماديولون 1شامل بروديفاكوم 
هاي  يولون با طعمه    دجونده كش هاي بروديفاكوم و بروما      

هاي داراي   ماده فعال و ديفيتالون با طعمه        %  ٠٠٥/٠داراي  
ماده فعال قادر به از بين بردن جوندگان با يك            %  ٠٠٢٥/٠

باشند از اين رو به آنها جونده كش هاي        بار مصرف از آنها مي    
اين با وجود   بنابر.  گردد  اتالق مي  4كواگوالنت تك دزي   آنتي

 كم خطرتر بودن اين جونده كش ها نسبت به جونده كش هاي       
بايستي مد نظر قرار      حاد نكات ايمني در مصرف آنها مي         

   سياست    راستاي   نكات فوق و در      در نظر گرفتن   .  گيرد
  حتي  بايستي مي   آفات   در مبارزه با       سموم مصرف    كاهش  
 مصرف آن   استفاده شود كه اوال مقدار       از سمومي   المقدور

ناچيز باشد، ثانيا اثرات كشندگي نسبتاً باالئي داشته و ثالثا           
. )۱۱  (اثرات سوء زيست محيطي كمتري را دارا باشند            

ديفتيالون به علت تك دزي بودن نسبت به جونده كشهاي           
هاي  اين تركيب با فرموالسيون    .  ديگر مصرف كمتري دارد    

رنگهاي ها و     اندازه(متفاوت مانند پلت و واكس بالك            
 .به بازار عرضه گرديده است) متفاوت

 Microtus socialis Pallas, 1773  موش مغان  
 از  اي و دم كوتاه كه كامالً      جونده كوچكي است با رنگ قهوه     

از نصف طول اندازه    “  طول دم معموال  .  مو پوشيده شده است   
به طور كلي رنگ حيوان در پشت        .  تر است  و بدن كوتاه    سر

                                                                               
1.  Brodifacoum 
2.  Bromadialone 
3.  Difethialone 
4.  Single feeding anticoagulant 

تر و گاهي با آثاري از قرمز اخرايي و              اي روشن  بدن قهوه 
اين .  كند همچنين گندم گون مايل به اخرايي تغيير مي           

هاي بسيار   كند و النه   جونده به طور دسته جمعي زندگي مي      
 ًها معموال  النه.  سازد پر پيچ و خم و طوالني براي خود مي          

باهم ارتباط پيدا كرده و قطعه زمين بزرگي سرتا سر پر از               
. شود كه در زير خاك به هم راه دارند          جوندگان مي  النه اين 

كند و بيشتر    اين جونده بيشتر در مزارع و مراتع زندگي مي         
. كند از قسمتهاي مختلف گياهان بخصوص غالت تغذيه مي        

كنند به   در سالهائي كه تعداد آنها زياد شده و طغيان مي            
شوند  صورت آفتي بزرگ براي محصوالت كشاورزي ظاهر مي       

. برند هي محصوالت يك ناحيه را به كلي از بين مي             و گا 
در ايران مشخص   تا به حال    خسارت وارده توسط اين موش      

هاي مختلف    ولي به شدت به مزارع غالت و باغ          ه است نشد
 .)۱ (آورند ور شده و صدمات بسياري وارد مي حمله
 

  هاروشمواد و 
روي موش  %)  ۰۰۲۵/۰ديفتيالون  (بررسي كارآيي باراكي    

. ان در دو مرحله آزمايشگاهي و در مزرعه انجام پذيرفت           مغ
مزارع يونجه   بازديدهايي از    اهبراي اجراي مرحله اول آزمايش    

مخصوصاً باغ مهرشهر كرج     ،   ورامين و كرج     هايشهرستان
صورت گرفت و طي اين بازديدها تعدادي موش مغان توسط          

يد ها ص  ها و غرقاب النه     هاي متعدد، كندن النه     تله گذاري 
پس از صيد، موشها به ويواريوم بخش انتقال داده            .  گرديد

 ماه جهت تكثير و توليد مثل نگهداري          ٤شده و به مدت      
 . شدند

زمايشگاهي بررسي هاي آ  براي انجام هر قسمت از            
 موش ماده تقريبا هم سن انتخاب         ٦ موش نر و      ٦  ،باراكي

شده و در داخل قفس هاي جداگانه به مدت دو هفته جهت            
طي اين مدت   .  گرفتن به محيط قفس نگهداري شدند      خو  

و آب به اندازه كافي در اختيار       )  هويج(غذاي معمول موشها    
 قسمت به شرح ذيل     ۵ا در   هآزمايشاين  .  آنها قرار داده شد   

 :انجام گرفت
 تحت   هابه موش )  پلت( در اختيار قرار دادن باراكي           ‐١

           5شرايط تغذيه غير انتخابي
                                                                               
5.  No-choice feeding 
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  هابه موش )  واكس بالك (يار قرار دادن باراكي       در اخت  ‐٢
 تحت شرايط تغذيه غير انتخابي 

 تحت   هابه موش )  گرانول( در اختيار قرار دادن الني رت        ‐٣
 شرايط تغذيه غير انتخابي

 تحت شرايط     هابه موش )  هويج( دادن غذاي معمول       ‐٤ 
 تغذيه غير انتخابي

مزمان به   در اختيار قرار دادن هر چهار مواد فوق ه              ‐٥
 براي تعيين     1 تحت شرايط تغذيه انتخابي         هاموش

 رجحان غذايي
 گرم از جونده كش باراكي با فرموالسيون       ٥روزانه مقدار   

) ٣تيمار(و الني رت    )  ٢تيمار(و واكس بالك    )  ١تيمار(پلت  
ها  به اضافه مقدار كافي آب به مدت سه روز در اختيار موش           

ها در   ي و وزن موش   مقدار جونده كش مصرف  .  قرار داده شد  
گيري شده و نهايتا ميانگين مقدار مصرف           روز بعد اندازه   

 پنجم  تيماردر  .  ها ثبت گرديد   روزانه جونده كش و وزن موش    
براي تعيين رجحان غذايي از هر چهار نوع رژيم غذايي و              

تحت به موش هاي       گرم از هر ماده    ۲جونده كش ها به مقدار    
ت كه در آزمايشات رجحان     شايان ذكر اس  .  داده شد آزمايش  

غذايي هر روز محل ظروف رژيم غذايي و جونده كش ها              
هاي تحت آزمايش  به محل غذا عادت          جابجا شده تا موش   

ها فقط غذاي معمول     بعد از سه روز آزمايش به موش      .  نكنند
داده شد و عاليم مسموميت تا زمان مرگ ثبت          )  هويج(آنها  
 هاي استفاده از آزمون  داده هاي ثبت شده با       .  )۱۲  (گرديد

توسط نرم افزار         LSD و آزمون          2آناليز واريانس   
PHARM/PCS-Version 4        مورد تجزيه و تحليل قرار 

ا براي تعيين در صد رجحان غذايي       هدر اين آزمايش  .  گرفتند
    ).۱۱، ۱۰(گرديد از فرمول زير استفاده 

مصرف )  يا سم (مقدار غذاي   /   مقدار كل مصرف رژيم    *١٠٠
  غذايي رجحان=% هر نوع رژيم شده از

 . تكرار انجام پذيرفت٤آزمايشات فوق در 
باراكي اين جونده كش را نيز در        به دليل تك دزي بودن    

آزمايش ديگري تحت شرايط تغذيه غير انتخابي فقط به             
به از هر نوع جونده كش          گرم ٥مدت يك روز به مقدار        

                                                                               
1.  Choice feeding 
2.  II-way ANOVA test 

ها داده و مقدار مصرف و مدت زمان عملكرد                    موش
 .  ونده كش و بروز عالئم مسموميت ثبت گرديدج

در مزرعه به صورت طرح     جونده كشها    ياهمرحله آزمايش 
سه تيمار و يك شاهد هر         آماري بلوكهاي كامل تصادفي با     

   تكرار در مزارع و     ٤ مترمربع در     ١٠٠٠كدام به مساحت     
 هاتيمارهاي اين آزمايش    .گرديد   اجرا     تهران   استان     باغات

 :  ر بودندزيبه شرح 
با فرموالسيون  )  %۰۰۲۵/۰  ديفتيالون(باراكي  )    ١تيمار  

  گرم در هر النه مركب٥ پلت به مقدار
با فرموالسيون  )  %۰۰۲۵/۰  ديفتيالون(باراكي  )  ٢تيمار  

  گرم در هر النه مركب٥ واكس بالك به مقدار
 ٥  به مقدار )  %۰۰۵/۰  بروماديولون(الني رت  )  ٣تيمار  

 گرم در هر النه مركب
 .شاهد بدون استفاده از جونده كش) ٤تيمار 

در بلوكهاي آلوده هر تيمار يك روز قبل از آزمايش كليه        
هاي فعال    ها كوبيده شدند و در روز بعد در النه                 النه
 يك، دو و سه مقدار جونده كش ذكر شده ريخته            هايتيمار

در تيمار چهارم بدون     .   كوبيده شدند  ًها مجددا  شده و النه  
بعلت .  ها كوبيده شدند     النه يكش جوندهگونه  هيچريختن  

جونده كش ها يك هفته بعد با سركشي به         اثر  مزمن بودن   
 كوبيده شده و    ًهاي فعال مجددا   تيمارهاي تحت آزمايش النه   

سپس با  .  هاي باز شده شمارش گرديدند       دو روز بعد النه    
 درصد تلفات   )۱۹۵۵( هندرسون و تيلتون     استفاده از فرمول  

جونده كش هاي مصرفي در اين تيمارها محاسبه        و كارايي    
 .گرديدند

% Success= 100 x (1-{(T2 x C1)/ (T1 x C2)}) 
 نشانگر تعداد النه هاي فعال         C1وT1در اين فرمول      

گذاري به ترتيب در بلوكهاي       طعمه شمارش شده قبل از       
هاي فعال    تعداد النه   C2وT2و    باشند شاهد و تيمار مي     

گذاري به ترتيب در بلوكهاي       عمه طشمارش شده بعد از       
 .باشند شاهد و تيمار مي

 
 يجانت

 انجام شده در آزمايشگاه روي موش مغان در         هاي بررسي
 ٠/٤٢٧±۷۴/۷شرايط تغذيه غير انتخابي حاكي از مصرف           
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كيلوگرم / گرم ٠/٢٠٦±۸/۶كيلو گرم وزن بدن هويج،        /گرم
كيلوگرم وزن  / گرم ٧/١٨٨±۲/۱۰،  )پلت(وزن بدن باراكي     

كيلوگرم / گرم ٤/١٨٤±۴۵/۷  ًتايو نها )  گرانول(دن الني رت    ب
اگرچه ).  ۱جدول  (باشد   مي)  واكس بالك (وزن بدن باراكي    

در شرايط تغذيه انتخابي نيز اولويت مصرف به همين منوال           
 ٨/٢١٧±۱/۱۵باقي مانده و مقادير مصرفي هويج به مقدار         

به )  لتپ(يلوگرم وزن بدن در اولويت اول و بعد باراكي          ك/گرم
رت به   كيلوگرم وزن بدن، الني     /گرم ٠/١٠٣±۳۲/۵مقدار  
كيلوگرم وزن بدن و نهايتا باراكي        / گرم ٦/٩٢±۷۹/۴مقدار  

كيلوگرم وزن بدن   / گرم ٣/٦٤±۴۹/۰به مقدار   )  واكس بالك (
شايان ذكر  ).  ۲جدول    (گرفتندهاي بعدي قرار      در اولويت 

تفاوت است كه در ميزان مصرف رژيم غذايي و جونده كش ها          
مقادير .  معني داري بين موشهاي نر و ماده مشاهده نگرديد         

مورد بررسي قرار      LSDمصرف شده با استفاده از آزمون         
 ولاجد(گرفته و اولويتهاي مختلف به ترتيب ثبت گرديدند          

در اين گروه از موشها اولين عاليم مسموميت            ).  ۴   و ۳
غاز گرديد  از روز دوم آزمايشات آ    )  خونريزي از بيني و مقعد    (

 . مرگ و مير مشاهده شد هشتم تا چهارمو از روز
 

  آزمايش جونده كش ها در شرايط غير انتخابي ‐۱جدول 

ميانگين مصرف روزانه غذا و جونده كش
g/kg BW±SEM 

 ميانگين مصرف روزانه غذا و جونده كش
g/kg BW±SEM 

 ميانگين وزن موشها
g ± SEM 

تعداد موشها نام رژيم غذايي و 

 نده كش هاجو
رديف
 

 نر ماده نر ماده نر ماده ماده+نر

٠/٢٠٦ 
۸/۶± 

٨/٢١٧ 
۱۲/۰± 

٣/١٩٤ 
۰۸/۰± 

٢/٢٠ 
۶۱/۰ 

٧/٢٤ 
۲۲/۱± 

٦ ٦ 

 
  پلت‐باراكي

 
١ 

 

٤/١٨٤ 
۴۵/۷± 

٣/٢٠٤ 
۱۲/۰± 

٤/١٦٤ 
۱۶/۰± 

٨/٢٠ 
۶۱/۰± 

٢/٢٩ 
۶۵/۰± 

 ٢  واكس بالك‐باراكي ٦ ٦

٧/١٨٨ 
۲/۱۰± 

٣/٢٠٦ 
۷۳/۰± 

٠/١٧١ 
۰۸/۰± 

٦/٢٠ 
۷۳/۰± 

٩/٢٦ 
۴۵/۰± 

 ٣ گرانول‐الني رت ٦ ٦

٠/٤٢٧ 
۷۴/۷± 

٩/٢٣٦ 
۷۲/۳± 

١/١٩٠ 
۱۳/۲± 

١/٢١ 
۶۱/۰± 

٣/٢٦ 
۶۵/۰± 

 ٤ هويج ٦ ٦

 
   آزمايش جونده كش ها در شرايط انتخابي‐۲جدول 

ميانگين مصرف روزانه غذا و جونده كش
g/kg BW±SEM 

ميانگين مصرف روزانه غذا و جونده كش
g/kg BW±SEM 

 زن موشهاميانگين و
g ± SEM 

نام رژيم غذايي و  تعداد موشها

 جونده كش ها
 رديف

  نر ماده نر ماده نر ماده ماده+نر

٠/١٠٣ 
۳۲/۵± 

٢/١١٢ 
۰۴/۰± 

٨/٩٣ 
۰۴/۰± 

٥/٢٠ 
۷۸/۰± 

١/٢٦ 
۹۸/۰± 

  پلت‐باراكي ٦ ٦

 
١ 

٣/٦٤ 
۴۹/۰± 

٤/٦٣ 
۰۸/۰± 

١/٦٥ 
۰۸/۰± 

۵/۱۹ 
۵/٠± 

۵/۲۶ 
۶/٠± 

 ٢ واكس بالك‐باراكي ٦ ٦

٦/٩٢ 
۷۹/۴± 

٩/١٠٠ 
۰۴/۰± 

٣/٨٤ 
۰۸/۰± 

۳/۲۰ 
۷۸/٠± 

۳/۲۵ 
۷/٠± 

 ٣ گرانول‐الني رت ٦ ٦

٨/٢١٧ 
۱/۱۵± 

٩/٢٤٣ 
٠/٠± 

٦/١٩١ 
٠/٠± 

۵/۲۱ 
۶/٠± 

۴/۲۷ 
۶/٠± 

 ٤ هويج ٦ ٦
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 )آزمايشگاه( درصد رجحان غذايي  ‐۳جدول 
 درصد رجحان غذايي

ميانگين  ١ ٢ ٣ ٤ جمع
 تكرار

 تيمار             
٥٨/٢١ ٢٢/٢١ ٩٩/٢١ ٣٥/٨٦ ٥٧/٢١ ٥٧/٢١  باراكي پلت
٥٧/١٣ ٣٣/١٢ ٧٩/١٤ ٢٨/٥٤ ٩٧/١٤ ١٩/١٢  باراكي بالك
٤٤/١٩ ٣٥/١٨ ٦٣/٢٠ ٧٦/٧٧ ٣٨/١٩ ٤٠/١٩ الرني رت گرانول
٣٩/٤٥ ٥٧/١٨١  هويج ٠/٤٤ ٩/٤٦ ١/٤٨ ٥٧/٤٢

 
 گروه بندي تيمارهاي موش مغان بر اساس آزمون ‐۴جدول 

LSD ٠١/٠ در سطح احتمال 
ايسه در سطح مق

 %١احتمال 
برحسب درصد(ميانگين 

 رجحان غذايي
 مشخصات تيمار

شماره 
 تيمار

A ٤ هويج ٣٩/٤٥ 

B ١ باراكي پلت ٥٨/٢١ 

B ٣ الني رت گرانول ٤٤/١٩ 

C ٢ باراكي بالك ٥٧/١٣ 

 
  تك دزي موشها به طور ميانگين             ياهدر آزمايش  

  گرم هر  ٧/٤±۱۴/۰(كيلوگرم وزن بدن    / گرم ۷/۲±١٥/٢٠٢
كيلوگرم وزن بدن  /گرم٤/١٩٨  ±۹۸/۰  ،)پلت(باراكي  )  موش
 ٦/١٨٠±۴۸/۳رت و      الني)   گرم هر موش       ٥/٤±٠/۱۶
باراكي )   گرم هر موش    ٢/٤±۱۲/۰(كيلوگرم وزن بدن     /گرم

مصرف نموده و اولين عالئم مسموميت و          )  واكس بالك (
آغاز )  رت الني(و پنجم    )  باراكي(خونريزي از روز چهارم       

 . مشاهده شد   دهم تا هفتم    ومير از روز   مرگ%  ١٠٠گرديد و   
 روياين جونده كش ها   تاثير   تك دزي نيز نشانگر      ياهآزمايش
باشد، كه    مي مصرفيك وعده   تحت آزمايش با     هاي   موش

تك دزي بودن و جذابيت خوب جونده كش        نشانگر قابليت   
 . باشدباراكي با هر دو فرموالسيون مي

 مزرعه بهترين   ايهباراكي با فرموالسيون پلت در آزمايش     
% ٩١عملكرد را در مبارزه با موش مغان نشان داد كه معادل            

باراكي با  .  باشد و مار كردن اين آفت مي         موفقيت در تار   
% ٨٢بالك نيز با فعاليت قابل قبول           واكس  فرموالسيون  

رت با عملكرد ضعيف      الني ً بعد و نهايتا   درجهمرگ و مير در     
در بين  ).  ۶،۵جداول  (  دگرفتندر مكان بعد جاي      %  ٥/٦٤

تكرارهاي اين آزمايشها تفاوت معني داري مشاهده نگرديد         
  ).۷جدول (

 درصد تلفات در تيمارهاي آزمايش جونده كش ‐۵جدول 
 مزرعهدر 

 درتكرارها ها درصد تلفات موش
ميانگين  ١ ٢ ٣ ٤ جمع

 تكرار
تيمار

 پلت –باراكي  ٨٨ ٩٥ ٨٨ ٩٣ ٣٦٤ ٩١
 واكس بالك‐اكيبار ٨١ ٧٨ ٨٣ ٨٦ ٣٢٨ ٨٢

  گرانول–الني رت  ٥٩ ٦٦ ٧١ ٦٢ ٢٥٨ ٥/٦٤

 شاهد ٢ ٣ ١ ٢ ٨ ٢

 
ر اساس ب  گروه بندي تيمارهاي آزمايش جونده كش  ‐۶جدول 

 ٠١/٠ در سطح احتمال LSDآزمون 
مقايسه در سطح

 %١احتمال 
ميانگين برحسب درصد 
 تلفات موش مغان

 مشخصات تيمار
شماره 
 تيمار

A ٢ تپلباراكي  ٠٠/٩١ 
B واكس بالكباراكي  ٠٠/٨٢ ١ 
C ٣ الرني رت گرانول ٥٠/٦٤ 
D ٤ شاهد ٠٠/٢ 

 
  گروه بندي تكرارهاي آزمايش جونده كش بر اساس ‐۷جدول 

 ٠١/٠ در سطح احتمال LSDآزمون 
مقايسه در سطح 

 %١احتمال 
 ميانگين

مشخصات 
 تكرارها

شماره 
 تكرارها

A ٣ ٣ ٧٥/٦٠ 
A ٤ ٤ ٦٠٧٥ 
A ٢ ٢ ٥٠/٦٠ 
A ١ ١ ٥٠/٥٧ 

 
 بحث

باراكي با دو    باالي    غذايينشانگر رجحان    نتايج فوق    
و موش هاي تحت      بالك بوده     فرموالسيون پلت و واكس    

از آن به   آزمايش در شرايط تغذيه غير انتخابي و انتخابي            
 با غذاي    باراكي    رقابت يتقابلخوبي استفاده كردند و عمال      

محققيني .   رساندرا به اثبات مي      طبيعيمعمول در شرايط     
 ، ووكاس و همكاران       )۱۹۸۹(چون ناهاس و همكاران         

)b  ۱۹۹۳(     ساكسنا و ساكسنا ،)۱۹۹۹(و ساكسنا   )  ۱۹۹۴ (
نكته مهم    .مشابهي در تحقيقات خود داشته اند    مشاهدات  نيز  

جذابيت غذائي باراكي     دهند ديگري كه نتايج فوق نشان مي     
 موش مغان توسطنسبت به واكس بالك    با فرموالسيون پلت    
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هاي مبارزه عليه    بايستي در برنامه   اين نكته مي  كه  باشد   مي
 بدليل عادت در دست      موشها.  اين آفت مد نظر قرار گيرد      

گرفتن طعمه و مصرف آن مي بايستي از طعمه هاي متناسب         
موش مغان نيز به دليل داشتن      .  با چثه خود استفاده نمايند    

مي كند جثه كوچك ترجيحا غذاي كوچك را انتخاب               
 كوچك پلت نسبت به   ل عمده اين انتخاب اندازه      يدلبنابراين  

داراي جونده كش الرني   .  مي باشدفرموالسيون واكس بالك     
رسد  به نظر مي    .باشد رجحان كمتري نسبت به باراكي مي       

 اهرت در اين آزمايش    كه يكي از دالئل عملكرد ضعيف الني       
ها  رموالسيون زيرا اينگونه ف    ،فرموالسيون گرانولي آن باشد    

توانند براحتي با خاك موجود در النه مخلوط گشته و              مي
 قرار نگيرد و حال آنكه            ه در دسترس جوند      براحتي

فرموالسيون پلت و واكس بالك بخاطر انسجام و اندازه              
استفاده شده و   اين جونده   توانند براحتي توسط     بزرگتر مي 

عملكرد نتايج مشابهي از   .  دز الزم جهت نابودي مصرف گردد     
، مارشال  )۱۹۹۱( ساكسنا و باهسين     باراكي در مزرعه توسط   

 نيز به ثبت    )۱۹۹۵و  a۱۹۹۳(، ووكاس و همكاران     )۱۹۹۲(
 . رسيده است

همانگونه كه از نتايج آزمايشات فوق مشاهده مي شود           
كارآيي جونده كش باراكي در شرايط آزمايشگاهي و مزرعه          

حاظ عملكرد و   بسيار خوب بوده و اين جونده كش چه از ل          
جونده كش نسبت به   تواند   چه از لحاظ رجحان غذايي مي       

ثبت شده الني رت كه سمي با دو برابر مقدار ماده فعال                
. باشد كارآيي بهتري را نشان دهد          نسبت به باراكي مي     

نوع فرموالسيون و   جونده كش هاي آنتي كوآگوالنت به دليل      
بدين   واشند  ب داراي عملكرد كندي مي   زايي پايين    مسموميت

و ايجاد  زيست محيطي   هاي   آلودگيتواند از ايجاد     ميجهت  
 مورد   ردكه   مسموميت در موجودات غير هدف               

شود جلوگيري به عمل     ديده مي با تاثير حاد    جونده كش هاي  
 به  مغانبنابراين استفاده از باراكي براي كنترل موش         .  آورد

 لحاظ داشتن خطرات زيست محيطي پايين، داشتن ماده          
فعال كمتري نسبت به جونده كش هاي مشابه و نهايتاً به             

گردد كه   لحاظ دارا بودن قابليت و كارآيي باال پيشنهاد مي          
جوندگان از آن استفاده گردد تا شاهد نتايج          جهت مبارزه با  

بهتري در امر مبارزه و ايجاد آلودگي كمتر در محيط زيست           
.باشيم
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