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 چکیده

هاای زیرزمننای   است که جزء موریانه Microcerotermes diversus Silvestriهای جنوب ایران های موریانه در استانیکی از مهمترین گونه
توانند به بسترهای لنگنوسلولزی می با توجه به این واقعنت که شود و توانایی حمله به چوب آالت ساختمانی و حتی درختان سرپا را ننز دارد.محسوب می

هاای چاوبی موااو     لذا شناسایی گونهگردد، به چوب آالت ساختمانی  تواند موجب آسنب زیادی، این امر میمورد تغذیه قرار گنرندراحتی توسط موریانه 
 ASTM Dبادین منواور ط او روس اساتاندارد     ها باالسات کااربرد داشاته باشاد.    تواند در انتخاب مناسب این مواد در مناطوی که هجو  موریانهمی

ای انتخاابی و  های تغذیههای برس داده شده، طی آزمون، دو گونه پهن برگ راس و اکالنپتوس و یک سوزنی برگ زربنن انتخاب و نمونه3345/1980
ها برای موریانه با خصوصنات فنزیکی و شنمنایی ای چوببرای بررسی منزان ارت اط جذابنت تغذیه غنرانتخابی در معرض هجو  موریانه قرار داده شدند.

بدست آمده تایج ن ها ط و استاندارد محاس ه شد.گونه چوب، پارامترهایی مانند درصد مواد استخراجی، جر  مخصوص، منزان لنگننن و سلولز هر کدا  از
ب راس بنشترین منزان مطلوبنت برای موریانه را دارند. با توجه باه  انتخابی و غنرانتخابی نشان داد که چوب زربنن کمترین و چوای های تغذیهاز آزمون

دکانویناک   و سننامالدیند هگزا ،بوربونوانون ،ایزوفنلوکالدنمانند  ترتنب باالتر بودن درصد لنگننن و مواد استخراجیبه ،هانتایج آنالنز مواد شنمنایی چوب
 ها برای موریانه در موایسه با راس باشد.ایجاد عد  مطلوبنت این گونهتواند باعث های زربنن و اکالنپتوس میدر گونهاسند 
 

 مواد استخراجی ،ماده لنگنوسلولزی، سلولز، لنگننن ،جر  ویژه: کلیدی هایواژه

 

    1 مقدمه

رغا  مزایاای   باشد، که علیای ط نعی و تجدیدپذیر میچوب ماده
 زیساتی  زایارتخس عوامل توسط تخریب جمله ازبسنار زیاد، معای ی 

های چاوبی باادوا    . از زمان گذشته تاکنون استفاده از گونهداراست را
که مستعد تخریب ط نعای اسات، متاداو      هاییمکانط نعی باال، در 

ای، کناد ماواد عصااره   تار مای  ها را مواو بوده است. آنچه برخی گونه
 صمغ، مو  و سایر مواد استخراجی و ننز محتاوای لنگنانن موجاود در   

هاا و حشارات   دهد که قاار  . تحونوات نشان می(15و  8) چوب است
ثنرگاذار در کااهک کنفنات چاوب و     أترین عوامال ت چوبخوار از عمده

هاا  روند، که در بنن حشرات چوبخوار، موریاناه تخریب آن به شمار می
گوناه موریاناه    2600در جهان بانک از   .(15)مهمترین نوک را دارند 
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کنناد  ها حمله میگونه به ساختمان 150حدود شناسایی شده است که 
هاای  درصاد از گوناه   80های زیرزمننی حادود  و در این منان موریانه

هاا مااواد  من اع تغذیااه موریاناه   .(12) شااوندزا را شاامل مای  خساارت 
لنگنوسلولزی است و با توجه به استفاده گسترده از این مواد در زندگی 

نتااایج  (.7) ه وجااود داردروزمااره، خطاار هجااو  ایاان حشاارات همااوار
هاای جناوبی کشاور و    دهاد کاه اساتان   تحونوات مختلف نشاان مای  

های مختلف این حشره هستند. خصوصا استان خوزستان زیستگاه گونه
های که جزء موریانه Microcerotermes diversus Silvestri گونه

هاای موریاناه در   شود از جمله مهمتارین گوناه  زیرزمننی محسوب می
خوزستان است که توانایی حملاه باه چاوب آالت سااختمانی و      استان

با توجه به اینکه مواد لنگنوسالولزی  . (4حتی درختان سرپا را ننز دارد )
گنرند و موجب خساارت ها مورد حمله قرار میبه راحتی توسط موریانه

 ،خناز جناوب کشاور   شوند، بنابراین در مناطو موریانههای فراوانی می
 ها اهمنت زیادی دارد. های چوبی مواو  در برابر موریانهشناسایی گونه

لنگننن و ساالولز اجزای اصلی تشکنل دهنده چوب هساتند ولای   

 )علوم و صنایع كشاورزي(گیاهان حفاظت  نشریه
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هاا ماورد   تواند هض  شود و باه عناوان غاذا بارای موریاناه     سلولز می
شاااود. معماوالً   که لنگننن تماماً دفع میاسااتفاده قرار گنرد، در حالی

لنگنانن زیاادی    مطلوبنت چندانی ندارند، هایانهبرای موری که الوارهای
دارند. برای الوارهایی که نساا ت به حمله موریانه حساااس هساتند،  

 .(19)ذکر شده است  ٪23مودار لنگننن کمتر از 
های مختلف چاوبی، بخاک  افزون بر اختالف موجود در بنن گونه

نواع آفات برابر ا های مختلف یک نوع چوب ننز مواومت متفاوتی را در
هاای  دهد. به عنوان مثا  معموالً بارون چاوب گوناه   از خود نشان می

از دوا  ط نعی کمتری در موابل آفات  ،چوبی در موایسه با درون چوب
مختلف برخوردار است و این مساله به دلنل حضاور ماواد اساتخراجی    

مطلوبنات چاوب بارای     از منزان است که درون چوب سمی در ناحنه
. ماواد اساتخراجی اجازاء غنرسااختمانی     (6)کاهد ت میحشرات و آفا

 .(9) شوندچوب محسوب می
هاای زیرزمننای   در آزمون تغذیه غنرانتخابی موریانه (5) ایزمایاتی

Reticulitermes speratus، بازدارناااده ماااواد  باااه و اااو  اثااار
( در تغذیاه  Tectona grandisدرون درخات ساا) )   چوب استخراجی

(، توانایی حفاظت چوب باا عصااره   1و همکاران ) آددجی .نشان داد را
از ترکنب ساقه پوست و بارگ در   Lawsonia inermisگناه الوسون 

برابر موریانه و دو قار  پوسندگی سفند و پوساندگی را ماورد بررسای    
قرار دادند. نتایج نشان داد که ترکن ات مواد استخراجی بدست آمده از 

L. inermis براباار هاار دو حملااه موریانااه و ثنر قاباال تااوجهی در أتاا
به عنوان عامل حفاظتی برای چاوب   دتوانها دارد و میپوسندگی قار 

 مورد استفاده قرار بگنرد.
خاصاانت حشااره گریزاناای برخاای از   ،(13و همکاااران ) اهمااورا

 فالونوئندها را در برابر موریانه زیرزمننی بررسی و آنها را دافع موریانه

ساه ترکنااب   ،(3و همکاااران ) گاناپااتی  معرفای کردناد. در پژوهشاای  
مختلف کننونی شامل پالم اگنن، ایزودیوساپنرین و منکروفنلاون را از   

گناری کارده و در برابار    عصاره Diospyros sylvatica عصاره ریشه
موریانه زیرزمننی ارزیابی نمودند. نتایج نشان داد این ترکن ات قادر باه  

وه بر موارد ذکر شده یکی دیگر از ها هستند. عالدفع و نابودی موریانه
ثنر دارد چگاالی چاوب اسات.    أفاکتورهایی که روی مطلوبنت چوب تا 

هایی که دارای چگالی باالتر هساتند مواومات بنشاتری    معموال چوب
تاوان گفات کاه    . بناابراین مای  (14)ها دارناد  نس ت به حمله موریانه

هاا  ی چاوب افاکتورهای مختلفی تعننن کننده منزان مطلوبنات تغذیاه  
 برای موریانه هستند.

های ک  دوا  که به راحتی مورد اینکه استفاده از چوب با توجه به
های زیاادی  موریانه خنز هزینه در مناطوگنرند هجو  موریانه قرار می

های با دوا  ط نعی باال را به دن ا  دارد، لذا شناسایی و استفاده از گونه
هادف ایان    قتصادی به صرفه باشد.تواند در طوالنی مدت از نور امی

  Microcerotermes diversusتحونو بررسی منزان تمایل موریاناه 
ای انتخاابی و  های تغذیاه های مختلف با انجا  آزمونبه مصرف چوب

 بود. ترین چوب نس ت به تخریب موریانهو شناسایی مواو غنرانتخابی 
 

  هامواد و روش

 آوری موریانهجمع

هایی از گوناه راس  ها در فصل بهار چوبموریانهآوری برای جمع
متر به عنوان طعمه به مادت دو مااه داخال    سانتی 20×4×5/2با ابعاد 

باه   کنلومتری شهرستان به هان 20خاک در یک نخلستان متروکه در 
 .دفن شدندشرقی   2120.50 °شمالی و 5659.30 °مشخصات

ار) و پس های طعمه از خاک خپس از طی این مدت زمان، چوب
و درون  ها با استفاده از قل  مو جدا شدهاز انتوا  به آزمایشگاه، موریانه

هایی که با کاغذ صافی مرطاوب پوشاانده شاده باود قارار      دیکپتری
 در هاا، ایان ظاروف   موریاناه  از تانک  رفاع  منواور  به گرفتند. سپس

 نسا ی  رطوبات  و سلسانوس  درجاه  28±2 دمای در تاریک انکوباتور
 .شدند دارینگه درصد 5±90

 

 های چوبی مورد استفاده و نحوه برش چوبگونه

 Fagus) ترتناب از درختاان راس  هاای انتخااب شاده باه    چاوب 

)orientalis اکاالنپتوس ، (camaldulensis Eucalyptus و زربانن ) 
(Cupressus sempervirens)   انتخاااب و بریااده شاادند. هاادف از

ای مختلف پهن برگ و سوزنی هها موایسه دوا  گونهانتخاب این گونه
باشاد.  می یکسانبرگ نس ت به حمله موریانه در شرایط آزمایشگاهی 

هاایی هساتند کاه مطالعاه     های مذکور دارای ویژگیکدا  از گونه هر
منزان مواومت آنها نس ت به حمالت موریانه و موایسه آنها با ه  مای 

هاای مها    ناه تواند مورد توجه قرار گنرد. راس به عناوان یکای از گو  
سرعت رشد بااالی آن در بانن    علت صنعتی و گونه اکالنپتوس که به

برگان دست کاشت مورد توجه است و همچننن گونه زربانن کاه   پهن
دلنل کنفنات بااالی چاوب و نناز تحمال شارایط اقلنمای ساخت و         

هاای مناسا ی بارای    گزیناه  ای ننازمناد توجاه اسات،   نامساعد، گوناه 
 روند.میمطالعات حفاظتی به شمار 

 

 گیری ترکیبات شیمیایی چوباندازه

ها برای موریانه ای چوببرای بررسی منزان ارت اط جذابنت تغذیه
با خصوصنات فنزیکی و شنمنایی چاوب الز  اسات کاه پارامترهاایی     
مانند درصد مواد استخراجی، جر  مخصوص، منزان لنگنانن و سالولز   

ن اات شانمنایی دیاواره    ها محاس ه شاود. منازان ترک  هر کدا  از گونه
سلولی شامل سلولز، لنگننن، مواد استخراجی در هر درخت به صاورت  

گناری موادار سالولز و منازان لنگنانن      گنری شد. اندازهجداگانه اندازه
ترتناب  باه و ( Kurschner Celluloseمطابو روس اساند ننتریاک )  
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 Tاساتاندارد   و TTAPPI 1ناماه  آینن T 264cm-88استاندارد ط و 

222cm-88 نامه آیننTAPPI  .انجا  گرفت 
 Tگنری مواد اساتخراجی نناز مطاابو باا اساتاندارد شاماره      اندازه

204om-88  نامهآینن TAPPI  .انجا  گردید 
 

 تعیین جرم مخصوص خشک

 ISO-3131 گنری جر  مخصوص خشک از استاندارد برای اندازه

متار  ساانتی  2×2×2هایی در ابعااد  استفاده شد. برای این منوور نمونه
سااعت   24مربع تهنه و سپس جهت رسندن به رطوبت صفر به مدت 

هاا  گراد قرار گرفته و وزن نمونهدرجه سانتی 103درون آون در دمای 
گنری و ( اندازهAND GF-200، مد  گر  001/0با ترازوی دیجنتا  )

ابعاد در سه جهات طاولی، شاعاعی و مماسای باا کاولنس دیجنتاا         
 .( تعننن گردیدSR44، مد  مترمنلی 001/0)

 

 غیرانتخابی تغذیه موریانه  آزمون

ها برای موریانه در آزمایشگاه برای بررسی مطلوبنت چوب معموالٌ
تغذیاه غنرانتخاابی: وقتای     -1شاود:  از دو روس آزمونی استفاده مای 

تغذیاه   -2ها فوط یک نوع ماده غذایی بارای خاوردن دارناد،    موریانه
تواناد  وریانه تعداد زیادی نمونه برای تغذیه دارد و مای انتخابی: وقتی م

 بهترین آنها برای خوردن انتخاب کند. 
ها با قرار نمونه وزن خشک ،تغذیه غنرانتخابی آزمون انجا  از ق ل

سااعت   24گاراد باه مادت    سانتی درجه 103±2دادن آنها داخل آون 
 گنری شد و سپس وزن خشک آنها محاس ه گردید.اندازه

منزان  به 1به  2نس ت  به ورمنکولنت خاک و شن الیه س یکسپ
 متار، ساانتی  8 قطار  باه  هاییدیکپتری درونگر  به عنوان بستر  9

هاای  نمونه مرطوب شدند. سپس موطر آب لنترمنلی 3 با و هشد ریخته
مرکاز   های مورد نور در چهار تکرار درچوب درون و چوب برون گونه

کاارگر فعاا  و    موریاناه  100 تعداد بعد مرحله داده شدند. در قرار بستر
 کاردن  ا اافه  از ا اافه و پاس   هر واحد آزمایشای  به سال  سن آخر

 28±2دمای  در تاریک انکوباتور یک در واحدهای آزمایشی ها،موریانه
هفتاه   3درصاد باه مادت     90±5نسا ی   رطوبات  گاراد و سانتی درجه

 ذرات ماو،  قلا   یاک  از اساتفاده  با پایان آزمایک، در نگهداری شدند.

 در دماای  ساعت 24 مدت به آن از پس شده و حذف هااز نمونه خاک

 خشک وزن دست آوردن به برای آون درون گرادسانتی درجه 2±103

 درصاد  (.2) تعنانن شاد   گر حسب منلی بر آنها وزن و شدند داده قرار

 از بعاد  و ق ال  در وزن تفاوت محاس ه استفاده از با نمونه وزن کاهک

  شد. تعننن (1) معادله ط و آزمون،

WL = (wp-wa)/wp × 100(                        1معادله )   

WL درصد کاهک وزن : 

                                                           
 1- Technical Association of Pulp and Paper Industry 

:Wp وزن نمونه پس از خشک شدن در آون ق ل از آزمون   
 :waآزمون از بعد آون در شدن خشک از پس نمونه وزن 
 

 آزمون انتخابی تغذیه موریانه

ای توخاالی  از یک ظرف شامل لوله استونه برای انجا  این آزمون
و ارتفاع  20متر در مرکز یک سننی به قطر سانتی 5و ارتفاع  9به قطر 

متار اساتفاده شاد و ساننی باا یاک الیاه شان و خااک          سانتی 5ل ه 
گار  باه عناوان بساتر      150و به منزان  1به  2ورمنکولنت به نس ت 

موطار مرطاوب شاده و     لنتار آب منلی 30پوشانده شد. الیه مذکور با 
متر پاس از تعنانن   منلی 25×25×5های برس داده شده در ابعاد چوب

وزن خشک در فواصل مساوی و اطاراف ساورام مرکازی روی بساتر     
(. در هر مجموعه سه قطعاه درون چاوب و   1قرار داده شدند، ) شکل 

سه قطعه برون چوب از هر سه گونه مذکور قارار داده شادند. ساپس    
ای رهاا  درون لوله اساتوانه  کارگر فعا  و سال  د موریانهعد 300تعداد 

هاا،  تکرار انجا  شد. پس از ا افه کاردن موریاناه   3شدند. آزمون در 
درجاه   28 ±2واحدهای آزمایشی در یک انکوباتور تاریاک در دماای   

هفتاه نگهاداری    3درصد به مدت  90±5گراد و رطوبت نس ی سانتی
زانه مورد بررسی قارار گرفات. در   شدند و رطوبت ظروف به صورت رو

پایان آزمایک، بعد از حذف ذرات خااک باا اساتفاده از قلا  ماو، وزن      
یک از ماواد باه هماان روس شار  داده شاده در آزماون        خشک هر

غنرانتخابی توزین گردیاده و محاسا ه تفااوت وزن در ق ال و بعاد از      
  .انجا  شدآزمون با استفاده از معادله فوق که ق ال به آن اشاره شد، 

 

 آزمون آماری مورد استفاده

  SPSSافازار نتایج حاصله به کمک نار   ،هاپس از انجا  آزمایک
توساط   هاا هم ساتگی توسط آزمون توکی بررسای شاد و    ،17نسخه 

 .مورد مطالعه قرار گرفت آزمون  ریب هم ستگی پنرسون
 

 نتایج 

 های چوبیدرصد مواد استخراجی نمونه

مواد استخراجی سه گوناه راس، زربانن و   منانگنن درصد  2شکل 
کند. با توجه به نتاایج مشاخص اسات کاه     اکالنپتوس را مشخص می

ها بنشتر است و هر سه درصد مواد استخراجی اکالنپتوس از سایر گونه
 (.p<0/05) ،درصد با ه  اختالف معنادار دارند 95گونه در سطح 

 

 های چوبیدرصد لیگنین نمونه

لنگننن سه گونه راس، زربنن و اکالنپتوس و مودار درصد  3شکل 
کند. با توجه به شاکل مشاخص   درصد آنها را در هرگونه مشخص می

است که بنشترین منزان لنگننن مرباوط باه گوناه زربانن و کمتارین      
 95منزان لنگننن مربوط به گونه راس است. هر ساه گوناه در ساطح    

 (.p<0/05) ،درصد با ه  اختالف معنادار دارند
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 های چوبآزمون انتخابی نمونه -1شکل 

Figure 1- Selective test of wood samples 
 

  
 های راش، زربین و اکالیپتوسمیانگین درصد مواد استخراجی گونه -2شکل 

Figure 2- The percentage of extractive materials of beech, cypres and eucalyptus species 
 

 های چوبیدرصد سلولز نمونه

منانگنن درصد سلولز سه گونه راس، زربنن و اکاالنپتوس   3شکل 
دهد که بنن این سه گونه اختالف کند. نتایج نشان میرا مشخص می

 (.p<0/05شود، )معناداری از نور منزان سلولز مشاهده نمی
 

 های چوبیجرم مخصوص نمونه

علاو باه راس و کمتارین آن    باالترین منزان جار  مخصاوص مت  
درصاد باا ها      95متعلو به گونه زربنن است. هر سه گونه در سطح 

 (.p<0/05) ،(5)شکل  اختالف معنادار دارند
 

 

ههای چهوبی در   مقایسه میزان درصد کاهش وزن در نمونهه 

  آزمون غیرانتخابی

ها در معرض حمله موریانه در هار نموناه   پس از قرار دادن طعمه
 6هک وزن مشاهده شد که نتایج حاصل از آن در شکل درصدی از کا

هاای  نشان داده شده است. نتایج حاصل از آزمون غنرانتخاابی نموناه  
های زربنن کمترین درصد کااهک وزن  دهد که نمونهچوبی نشان می

هاای  نمونه اند.های راس بنشترین منزان کاهک وزن را داشتهو نمونه
هاای  و اخاتالف معنااداری باا نموناه    اکالنپتوس حالت بننابننی داشته 
 (.p<0/05) ،اندزربنن و راس از خود نشان نداده
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 های راش، زربین و اکالیپتوسمقدار درصد لیگنین گونه -3شکل 

Figure 3- The percentage of lignin in the species of beech, cypres and eucalyptus 
 

 
 های راش، زربین و اکالیپتوسدرصد سلولز گونه مقدار -4 شکل

Figure 4- The percentage of cellulose in the species of beech, cypres and eucalyptus 

 

 
 های راش، زربین و اکالیپتوسمیانگین جرم مخصوص گونه -5شکل 

Figure 5- Average dry specific gravity of beech, cypres and eucalyptus species 
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 های چوبی در آزمون غیرانتخابیدرصد کاهش وزن نمونه -6 شکل

Figure 6- Weight loss percentage of wood samples in non- choice test 
 

ههای چهوبی در   مقایسه میزان درصد کاهش وزن در نمونهه 

 آزمون انتخابی

وزن را در آزمون انتخاب نشان مای منزان درصد کاهک  7شکل 
دهد. با توجه به نتایج بدست آمده مشخص است که کمتارین منازان   

درصد کاهک وزن متعلو باه گوناه زربانن و بنشاترین کااهک وزن      
متعلو به راس است. این در حالی است که بنن گونه اکالنپتوس باا دو  

 .(p<0/05) ،گونه راس و زربنن اختالف معناداری وجود ندارد

 

 
 های چوبی در آزمون انتخابیدرصد کاهش وزن نمونه -7شکل 

Figure 7- Weight loss percentage of wood samples in choice test 
 

ههای  هها در آزمهون  ارتباط بین درصهد کهاهش وزن چهوب   

 ها  های چوبانتخابی و غیرانتخابی با ویژگی

های مختلف چوب روی درصاد کااهک   ثنر ویژگیأبرای بررسی ت
ها از آزمون  ریب هم ستگی پنرسون استفاده شاد. نتاایج   وزن چوب
 آمده است. 1در جدو  

 

 گیریبحث و نتیجه

 های چوبیهای انتخابی و غیرانتخابی تغذیه نمونهآزمون

ها ها از چوبهای انتخابی و غنرانتخابی تغذیه موریانهانجا  آزمون
ی نمودارها و جداو  حاصاله نشاان داد کاه در هار دو آزماون      و بررس

اختالف معناداری بنن کاهک وزن زربنن و راس وجاود دارد و نموناه  
 های اکالنپتوس اختالف معناداری با این دو نمونه ندارند.
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هاهای چوب با درصد کاهش وزن چوبهمبستگی ویژگی -1جدول   

Table 1- Correlation of wood properties with weight loss percentage of wood 
 آزمون سلولز جرم مخصوص مواد استخراجی لیگنین
Lignin Extractive materials Specific gravity Cellulose Treatment 
** -0.932 

 
-0.454 
 

* -0.847   

 
0.806 

 
 انتخابی

Selective 

 غنرانتخابی 0.707 0.651- 0.363- *0.834-  
Non-selective 

درصد 99**   هم ستگی در سطح                درصد 95*هم ستگی در سطح   
        ** Correlation in 99%  *                        Correlation in 95%              

 
های چوب کاه  در بررسی ارت اط بنن درصد کاهک وزن و ویژگی

یافت که درصد کااهک  توان دربه آن اشاره شده است می 1در جدو  
 و 19)بنشترین ارت اط را با درصد لنگننن موجاود در چاوب دارد    ،وزن
منازان مطلوبنات    ،، به ع ارت بهتر با افزایک درصد لنگننن چوب(20

هاا بنشاترین منازان    یابد. در بنن گوناه چوب برای موریانه کاهک می
و لنگننن متعلو به گونه زربنن و کمتارین آن متعلاو باه راس اسات     

شاود.  اختالف معناداری بنن مودار لنگننن در این دو گونه مشاهده می
های مختلف حفااظتی لنگنانن صانعتی را    جن ه (،16پوپا و همکاران )

هاای عااملی موجاود در لنگنانن     مورد مطالعه قرار دادند. آنها به گروه
های کربوکسانلی،کربوننلی و متوکسانلی   مانند هندروکسل فنلی، گروه

هاای  گاروه باا  های حفاظتی لنگننن را در ارت ااط  ه و قابلنتاشاره کرد
ای است که لنگننن ماده. عاملی هندروکسنل فنلی و متوکسنل دانستند

بارای عوامال    ،هاای آرومااتنکی در سااختار خاود    به دلنل وجود گروه
متشاکل از واحادهای فننال     اسات  مخرب خوشایند ننسات. پلنماری  

ین ترکنب در سااختار گناهاان چاوبی و    تررایج ،پروپان و بعد از سلولز
 ،هاای فنلای  . این ماده بادلنل داشاتن گاروه   رودبه شمار می غنرچوبی

برای عوامل مخرب یک ماده سمی تلوی شده و خواص دفع کننادگی  
دهد که حتی این ماده نتایج تحونوات سایر محوونن ننز نشان می دارد.

ر زیاادی باعاث   پس از استخرا) و تزریو در ساختمان چوب باه موادا  
، ها و حشرات شده استافزایک دوا  گونه چوبی در برابر حمالت قار 

 40)بانک از   درصد باالی لنگننن در گونه زربنن (.22و  17، 16، 11)
این نتنجه  .تواند از مطلوبنت این چوب برای موریانه بکاهددرصد( می

در قاا ال  (،11)و ننااز محاارب  (19)و همکاااران  را ساالنمان نژادیااان
که الوارهای با درصد باالی لنگننن کمتار   اندتحونوات خود ثابت کرده

 گنرند. مورد هجو  موریانه قرار می
 در این منان با توجه به نتایج بدست آمده در ماورد ویژگای گوناه   

حضور ماواد   ،اکالنپتوس و عد  وجود اختالف معنادار آن با گونه زربنن
اناواع بسانار    .یاد نادیاده گرفات   ن انناز  استخراجی در این مواومت را 

های چاوبی وجاود دارد. آنهاا روی    متنوعی از مواد استخراجی در گونه
و شامل چربی خواص مختلف چوب و مخصوصا دوا  ط نعی اثرگذارند

هاا و بساناری از   تارپن  ،هاا فنال  ،های چربالکل ،اسندهای چرب ،ها
کاه یاک    رساد به نور مای  (.18 و 6) باشندترکن ات آلی کوچکتر می

نوک و عملکرد موازی بنن منزان مواد استخراجی و لنگننن به صورت 
پنشاگنری   تاا حاد زیاادی    تواند از هجو  حمالت موریانههمزمان می

 نماید.
در بررسی اثر جر  مخصوص مشخص است که جار  مخصاوص   
هر سه گونه با ه  اختالف معنادار دارند و باالترین آن متعلو به راس 

با توجه به نتایج سایر . خصوص متعلو به زربنن استم جر و کمترین 
از منزان تمایل  ،که جر  مخصوص باالتر استمحوونن انتوار بر این 

که این گونه به نور در حالی (،14) ها برای مصرف چوب بکاهدموریانه
رسد که در توابل فاکتورهای جار  مخصاوص و درصاد لنگنانن و     می

ها واد استخراجی در بازدارندگی موریانهمواد استخراجی، اثر لنگننن و م
معنادارتر است و لذا زربنن در موایسه با راس کااهک وزن کمتاری را   

 دهد.نشان می
نشان داد که چوب زربنن کمترین مطلوبنت و چاوب  کلی  نجهنت 

راس بنشترین منزان مطلوبنت بارای موریاناه را دارناد. بااالتر باودن      
رصاد بااالی ماواد اساتخراجی در     در گوناه زربانن و د   درصد لنگننن
هاا بارای   تواند باعث ایجاد عاد  مطلوبنات ایان گوناه    اکالنپتوس می

 علی رغ  داشتن جار  مخصاوص بااالتر،    ،موریانه در موایسه با راس
 باشد.

های باا دوا   شناسایی گونهتوان برای از نتایج چننن تحونواتی می
 برایکاشت  ستد هایجنگل در پرورس آنها  ط نعی باال و همچننن

از سوی دیگار   .کرد استفاده ،است نناز باال دوا  که خاص کاربردهای
 موجود در چاوب  شنمنایی ترکن ات عمده این با توجه به اینکه مزیت

و دوساتدار   کنناد نمای  مشکل ایجاد زیست برای محنط که است این
مصانوعی   سانتز  شاود کاه باا   پنشانهاد مای  روند، ط نعت به شمار می

و تزریاو آن در   مناساب  حفااظتی  ماده تولند و  مثل لنگنننی ترکن ات
بنولوژیک مورد آزمایک  مخرب عوامل برابر ثنر آنها درأمنزان ت چوب،

  .قرار گنرد
 



 1398 بهار، 1 شماره، 33 ، جلدنشریه حفاظت گیاهان )علوم و صنایع كشاورزي(     42

 

 نابعم

1- Adedeji G.A., Ogunsanwo O.Y., and Elufioye T.O. 2017. Quantifications of phytochemicals and Biodeterioration & 
Biodegradation, 116biocide actions of Lawsonia inermis linn. Extracts against wood termites and 
fungi. International Biodeterioration and Biodegradation 116: 155-162. 

2- Ekhtelat M. 2009. Investigation on feeding behavior and estimating foraging population of Microcerotermes diversus 
Silvestri (Isoptera: Termitidae). M. S. Dissertation, College of Agriculture, Shahid Chamran University, Ahvaz, 
Iran. 131pp. (In Persian with English abstract)  

3- Ganapaty S., Steve Thomas P., Fotso S., and Laatsch H. 2004. Antitermitic quinones from Diospyros sylvatica. 
Phytochemistry 65: 1265–1271. 

4- Habibpour B. 1994. Termites (Isoptera) Fauna, Economic Importance and Their Biology in Khuzestan, Iran. M. S. 
Dissertation, College of Agriculture, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran, 143p. (In Persian with English 
abstract) 

5- Ismayati M., Nakagawa-Izumi A., Kamaluddin N.N., and Ohi H. 2016. Toxicity and feeding deterrent effect of 2-
Methylanthraquinone from the wood extractives of Tectona grandis on the subterranean termites Coptotermes 
formosanus and Reticulitermes speratus. Insects 7(4): 63-65. 

6- Jurbandian A., and Mastari Farahani M.R. 2012. The Role of extractive materials in natural durability and wood 
preservation. The Journal of Conservation and Exploitation of Natural Resources 1(2): 105-110 (In Persian with 
English abstract)  

7- Karimi A.N., Fathollahzadeh A., and Kameli A. 2005. The selection and application of Timbered Woods. Aiizh 
Publications, Tehran, 154 p. (In Persian). 

8- Karimi A.N., Talaii A., and TuTunjanian A.R. 2007. Atlas of the world woods. Aiizh Publications, Tehran, 400 p. (In 
Persian) 

9- Kartal S.N., Aysal S., Terzi E., Yilgor N., Yoshimur T., and Tsunoda K. 2013. Wood and bamboo-pp composites: 
fungal and termite resistance, water absorption, and FT-IR Analyses. BioResources 8(1): 1222-1244. 

10- Mirshokraie S.A. 2006. Wood chemistry: fundamental and application. 2nd edition. Tehran. Aeeizh Press, 194p. (In 
Persian) 

11- Mirshokraii A. 2010. Wood chemistry.  Aiizh Publications, Tehran, 198 p. (In Persian) 
12- Mohareb A., Sirmah P., Desharnais L., Dumarcay  S., Petrissans M., and Gerardin P. 2010. Effect of extractives on 

conferred and natural durability of Cupressus lusitanica heartwood. Annals of Forest Science 67: 1-7. 
13- Nobre T., and Nunes L. 2007. Non-traditional approaches to subterranean termites control in building. Wood 

Material Science and Engineering 3(4): 147-156. 
14- Ohmura W., Doi S., and Aoyama M. 2000. Antifeedant activity of flavonoids and related compounds against the 

subterranean termite coptotermes formosanus Shiraki. Japan Wood Research Society 46: 149-153. 
15- Owoyemi J.M., Olaniran S.O., and Aliyu D.I. 2013. Effect of density on the natural resistance of ten selected 

Nigerian wood species to subterranean termites. Prolignio 9(1): 32-40.  
16- Parsapajouh D., Faezipour M., and Taghiyari H.R. 2009. Industrial timber preservation, 4th Ed., Tehran University 

Publications, Tehran, 657 p. (In Persian) 
17- Popa V.I., Capraru A.M., Grama S., and Malutan T. 2011. Agents for wood bio protection on natural aromatic 

compounds and their complexes with cooper and zinc, Cellulose Chemistry and Technology 45(3): 227-231.  
18- Rashmi R., and Sundararaj R. 2013. Physical and chemical properties of some imported woods and their 

degradation by Termites. Journal of Insect Science 13: 63-70. 
19- Rowell R.M., Pettersen R., Han J.S., Rowell J.S., and Tshabalala M.A. 2010.Chapter 3, Cell Wall Chemistry: in 

Handbook of wood chemistry and Wood composites. CRC press. P. 2-3. 
20- Soleyman nezhadian E. 1991. Termites: The Diagnosis and fight against them. Nashr Daneshgahi publication. 

Tehran, 260 p. (In Persian) 
21- The Technical Association of Pulp and Paper Industry (TAPPI) standards. 1916. 
22- Xie L., Liu N., and Huang Y. 2013. Lignocellulose degradation in termite symbiotic systems. In: Proceeding of 

biological conversion of biomass for fuels and chemicals. Hungary p. 140-155. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sundararaj%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23906349


 43      ...موریانهغذایی  ترجیحبررسی 

 

Study on the Feeding Preference of Microcerotermes diversus Silvestri Termite to 

Three Species of Beech, Eucalyptus and Cypress 
 

L. Poursartip1*- K. Saadatvafa2- P. Rezayati Charani3 
Received: 12-09-2018 

Accepted: 23-01-2019 
 
Introduction: One of the most important species of termites in the southern provinces of Iran is 

Microcerotermes diversus Silvestri, which is considered as subterranean termite and has the ability to attack the 
trees and the construction of timber. Due to the fact that Lignocellulosic material can be eaten easily by termite, 
this can cause great damage to buildings, so identifying resistant wooden species can help us to select suitable 
materials in areas where termite infestation is high. The aim of this study was to evaluate the tendency of M. 
diversus termite for different woods by using selective and non-selective nutritional tests in laboratory 
conditions.  

Materials and Methods: For the collection of termites, beech wood with dimensions of 2.5 × 4 × 20 cm was 
buried for two months inside the soil in an abandoned palm farm, 20 km from the city of Behbahan. After that, 
the woods were removed from the soil and transferred to the laboratory. Then, parameters such as percentage of 
extract material, specific gravity, lignin and cellulose content were calculated for each wooden sample. 
Determination of cellulose and lignin content of woods was carried out according to the T-264cm-88 and T-
222cm-88, TAPPI standard, respectively. The measurement of extractive materials was carried out in accordance 
with the TAPPI Regulation No: T 204om-88ISO-3131 standard to measure dry specific gravity. 

The data was analyzed by Tukey's test using SPSS software version 17, and the significance test was 
performed at 95% level using Pearson correlation test. 

Results: According to the results, the percentage of eucalyptus extractives is higher than other species and all 
three species have a significant difference at 95% level. All three species have a significant difference at 95% 
level in amount of lignin and the highest and the lowest one was related to cypress and the beech species, 
respectively.  
Also, the results showed that there is no significant difference between the three species in terms of cellulose 
content. 
The highest level of dry specific gravity is also found in beech and the least of that belongs to the cypress. All 
three species have a significant difference at 95% level. The results of non-selective test of wooden samples 
showed that the cypress samples had the least weight loss and the highest weight loss was observed in the beech 
samples. Eucalyptus specimens were interstitial and had a significant difference with samples cypress and beech. 
Comparison of weight loss percentage in wooden samples illustrated that the lowest and the highest percentage 
of weight loss belonged to cypress species and beech, respectively. However, there is no significant difference 
between eucalyptus species and two other species.  

Conclusion: Selective and non-selective feeding of termites revealed that in both tests, there was a 
significant difference between the weight loss of cypress and beech, and the eucalyptus samples did not have a 
significant difference with the other two samples. Increasing the lignin decreased wood utilization for the 
termite. There is a significant difference between lignin content in these two species, the highest amount of 
lignin was obtained in cypress and the least one belongs to beech. Lignin which is composed of phenyl propane 
units, is known as malicious factors for pests due to the presence of aromatic groups in its structure. . The 
presence of extractives in eucalyptus should not be ignored in resistance to termites too. There are a wide variety 
of extractive materials in wooden species that affect wood properties such as the natural durability. The amount 
of extractives along with lignin can prevent the pest infestation. In the present study, the specific gravity among 
the three species was significant, and the highest and the lowest one belongs to beech and cypress, respectively. 
According to the results of other researchers, it was expected that the higher specific gravity would reduce the 
desirability for termites to consume wood, while our study demonstrated the effect of lignin and extractives are 
more meaningful in terms of termite deterrence. 
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