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چکیده
یکی از مهمترین گونههای موریانه در استانهای جنوب ایران  Microcerotermes diversus Silvestriاست که جزء موریانههاای زیرزمننای
محسوب میشود و توانایی حمله به چوب آالت ساختمانی و حتی درختان سرپا را ننز دارد .با توجه به این واقعنت که بسترهای لنگنوسلولزی میتوانند به
راحتی توسط موریانه مورد تغذیه قرار گنرند ،این امر میتواند موجب آسنب زیادی به چوب آالت ساختمانی گردد ،لذا شناسایی گونههاای چاوبی موااو
میتواند در انتخاب مناسب این مواد در مناطوی که هجو موریانهها باالسات کااربرد داشاته باشاد .بادین منواور ط او روس اساتاندارد ASTM D
 ،3345/1980دو گونه پهن برگ راس و اکالنپتوس و یک سوزنی برگ زربنن انتخاب و نمونههای برس داده شده ،طی آزمونهای تغذیهای انتخاابی و
غنرانتخابی در معرض هجو موریانه قرار داده شدند .برای بررسی منزان ارت اط جذابنت تغذیهای چوبها برای موریانه با خصوصنات فنزیکی و شنمنایی
چوب ،پارامترهایی مانند درصد مواد استخراجی ،جر مخصوص ،منزان لنگننن و سلولز هر کدا از گونهها ط و استاندارد محاس ه شد .نتایج بدست آمده
از آزمونهای تغذیهای انتخابی و غنرانتخابی نشان داد که چوب زربنن کمترین و چوب راس بنشترین منزان مطلوبنت برای موریانه را دارند .با توجه باه
نتایج آنالنز مواد شنمنایی چوبها ،بهترتنب باالتر بودن درصد لنگننن و مواد استخراجی مانند ایزوفنلوکالدن ،بوربونوانون ،سننامالدیند هگزا و دکانویناک
اسند در گونههای زربنن و اکالنپتوس میتواند باعث ایجاد عد مطلوبنت این گونهها برای موریانه در موایسه با راس باشد.
واژههای کلیدی :جر ویژه ،لنگننن ،سلولز ،ماده لنگنوسلولزی ،مواد استخراجی
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چوب مادهای ط نعی و تجدیدپذیر میباشد ،که علیرغا مزایاای
بسنار زیاد ،معای ی از جمله تخریب توسط عوامل خسارتزای زیساتی
را داراست .از زمان گذشته تاکنون استفاده از گونههای چاوبی باادوا
ط نعی باال ،در مکانهایی که مستعد تخریب ط نعای اسات ،متاداو
بوده است .آنچه برخی گونهها را مواو تار مایکناد ماواد عصاارهای،
صمغ ،مو و سایر مواد استخراجی و ننز محتاوای لنگنانن موجاود در
چوب است ( 8و  .)15تحونوات نشان میدهد که قاار هاا و حشارات
چوبخوار از عمدهترین عوامال تأثنرگاذار در کااهک کنفنات چاوب و
تخریب آن به شمار میروند ،که در بنن حشرات چوبخوار ،موریاناههاا
مهمترین نوک را دارند ( .)15در جهان بانک از  2600گوناه موریاناه
 2 ،1و  -3به ترتنب استادیار ،فارغ التحصنل کارشناسی ارشاد و اساتادیار ،دانشاکده
منابع ط نعی ،دانشگاه خات االن نا به هان
(Email: lpoursartip@yahoo.com
(* -نویسنده مسئو :
DOI: 10.22067/jpp.v33i1.74552

شناسایی شده است که حدود  150گونه به ساختمانها حمله میکنناد
و در این منان موریانههای زیرزمننی حادود  80درصاد از گوناههاای
خساارتزا را شاامل مایشااوند ( .)12من اع تغذیااه موریاناههاا مااواد
لنگنوسلولزی است و با توجه به استفاده گسترده از این مواد در زندگی
روزمااره ،خطاار هجااو ایاان حشاارات همااواره وجااود دارد ( .)7نتااایج
تحونوات مختلف نشاان مایدهاد کاه اساتانهاای جناوبی کشاور و
خصوصا استان خوزستان زیستگاه گونههای مختلف این حشره هستند.
گونه  Microcerotermes diversus Silvestriکه جزء موریانههای
زیرزمننی محسوب میشود از جمله مهمتارین گوناههاای موریاناه در
استان خوزستان است که توانایی حملاه باه چاوب آالت سااختمانی و
حتی درختان سرپا را ننز دارد ( .)4با توجه به اینکه مواد لنگنوسالولزی
به راحتی توسط موریانهها مورد حمله قرار میگنرند و موجب خساارت
های فراوانی میشوند ،بنابراین در مناطو موریانهخناز جناوب کشاور،
شناسایی گونههای چوبی مواو در برابر موریانهها اهمنت زیادی دارد.
لنگننن و ساالولز اجزای اصلی تشکنل دهنده چوب هساتند ولای
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سلولز میتواند هض شود و باه عناوان غاذا بارای موریاناههاا ماورد
اسااتفاده قرار گنرد ،در حالیکه لنگننن تماماً دفع میشاااود .معماوالً
الوارهایی که برای موریانهها مطلوبنت چندانی ندارند ،لنگنانن زیاادی
دارند .برای الوارهایی که نساا ت به حمله موریانه حساااس هساتند،
مودار لنگننن کمتر از  ٪23ذکر شده است (.)19
افزون بر اختالف موجود در بنن گونههای مختلف چاوبی ،بخاک
های مختلف یک نوع چوب ننز مواومت متفاوتی را در برابر انواع آفات
از خود نشان میدهد .به عنوان مثا معموالً بارون چاوب گوناههاای
چوبی در موایسه با درون چوب ،از دوا ط نعی کمتری در موابل آفات
مختلف برخوردار است و این مساله به دلنل حضاور ماواد اساتخراجی
سمی در ناحنه درون چوب است که از منزان مطلوبنات چاوب بارای
حشرات و آفات میکاهد ( .)6ماواد اساتخراجی اجازاء غنرسااختمانی
چوب محسوب میشوند (.)9
ایزمایاتی ( )5در آزمون تغذیه غنرانتخابی موریانههاای زیرزمننای
 ،Reticulitermes speratusباااه و اااو اثااار بازدارناااده ماااواد
استخراجی چوب درون درخات ساا( ( )Tectona grandisدر تغذیاه
را نشان داد .آددجی و همکاران ( ،)1توانایی حفاظت چوب باا عصااره
گناه الوسون  Lawsonia inermisاز ترکنب ساقه پوست و بارگ در
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. inermisتاأثنر قاباال تااوجهی در براباار هاار دو حملااه موریانااه و
پوسندگی قار ها دارد و میتواند به عنوان عامل حفاظتی برای چاوب
مورد استفاده قرار بگنرد.
اهمااورا و همکاااران ( ،)13خاصاانت حشااره گریزاناای برخاای از
فالونوئندها را در برابر موریانه زیرزمننی بررسی و آنها را دافع موریانه
معرفای کردناد .در پژوهشاای گاناپااتی و همکاااران ( ،)3ساه ترکنااب
مختلف کننونی شامل پالم اگنن ،ایزودیوساپنرین و منکروفنلاون را از
عصاره ریشه  Diospyros sylvaticaعصارهگناری کارده و در برابار
موریانه زیرزمننی ارزیابی نمودند .نتایج نشان داد این ترکن ات قادر باه
دفع و نابودی موریانهها هستند .عالوه بر موارد ذکر شده یکی دیگر از
فاکتورهایی که روی مطلوبنت چوب تاأثنر دارد چگاالی چاوب اسات.
معموال چوبهایی که دارای چگالی باالتر هساتند مواومات بنشاتری
نس ت به حمله موریانهها دارناد ( .)14بناابراین مایتاوان گفات کاه
فاکتورهای مختلفی تعننن کننده منزان مطلوبنات تغذیاهای چاوبهاا
برای موریانه هستند.
با توجه به اینکه استفاده از چوبهای ک دوا که به راحتی مورد
هجو موریانه قرار میگنرند در مناطو موریانه خنز هزینههای زیاادی
را به دن ا دارد ،لذا شناسایی و استفاده از گونههای با دوا ط نعی باال
میتواند در طوالنی مدت از نور اقتصادی به صرفه باشد .هادف ایان
تحونو بررسی منزان تمایل موریاناه Microcerotermes diversus
به مصرف چوبهای مختلف با انجا آزمونهای تغذیاهای انتخاابی و

غنرانتخابی و شناسایی مواو ترین چوب نس ت به تخریب موریانه بود.

مواد و روشها
جمعآوری موریانه

برای جمعآوری موریانهها در فصل بهار چوبهایی از گوناه راس
با ابعاد  20×4×2/5سانتیمتر به عنوان طعمه به مادت دو مااه داخال
خاک در یک نخلستان متروکه در  20کنلومتری شهرستان به هان باه
مشخصات 30.5659 °شمالی و 50.2120 °شرقی دفن شدند.
پس از طی این مدت زمان ،چوبهای طعمه از خاک خار( و پس
از انتوا به آزمایشگاه ،موریانهها با استفاده از قل مو جدا شده و درون
پتریدیکهایی که با کاغذ صافی مرطاوب پوشاانده شاده باود قارار
گرفتند .سپس به منواور رفاع تانک از موریاناههاا ،ایان ظاروف در
انکوباتور تاریک در دمای  28±2درجاه سلسانوس و رطوبات نسا ی
 90±5درصد نگهداری شدند.
گونههای چوبی مورد استفاده و نحوه برش چوب

چاوبهاای انتخااب شاده باهترتناب از درختاان راس
) ،orientalisاکاالنپتوس ( )Eucalyptus camaldulensisو زربانن
( )Cupressus sempervirensانتخاااب و بریااده شاادند .هاادف از
انتخاب این گونهها موایسه دوا گونههای مختلف پهن برگ و سوزنی
برگ نس ت به حمله موریانه در شرایط آزمایشگاهی یکسان میباشاد.
هر کدا از گونههای مذکور دارای ویژگیهاایی هساتند کاه مطالعاه
منزان مواومت آنها نس ت به حمالت موریانه و موایسه آنها با ه مای
تواند مورد توجه قرار گنرد .راس به عناوان یکای از گوناههاای مها
صنعتی و گونه اکالنپتوس که به علت سرعت رشد بااالی آن در بانن
پهنبرگان دست کاشت مورد توجه است و همچننن گونه زربانن کاه
دلنل کنفنات بااالی چاوب و نناز تحمال شارایط اقلنمای ساخت و
نامساعد ،گوناهای ننازمناد توجاه اسات ،گزیناههاای مناسا ی بارای
مطالعات حفاظتی به شمار میروند.
(Fagus

اندازهگیری ترکیبات شیمیایی چوب

برای بررسی منزان ارت اط جذابنت تغذیهای چوبها برای موریانه
با خصوصنات فنزیکی و شنمنایی چاوب الز اسات کاه پارامترهاایی
مانند درصد مواد استخراجی ،جر مخصوص ،منزان لنگنانن و سالولز
هر کدا از گونهها محاس ه شاود .منازان ترکن اات شانمنایی دیاواره
سلولی شامل سلولز ،لنگننن ،مواد استخراجی در هر درخت به صاورت
جداگانه اندازهگنری شد .اندازهگناری موادار سالولز و منازان لنگنانن
مطابو روس اساند ننتریاک ( )Kurschner Celluloseو باهترتناب
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ط و استاندارد  T 264cm-88آیننناماه  TTAPPI 1و اساتاندارد
 222cm-88آینننامه  TAPPIانجا گرفت.
اندازهگنری مواد اساتخراجی نناز مطاابو باا اساتاندارد شاماره T
 204om-88آینننامه  TAPPIانجا گردید.
T

تعیین جرم مخصوص خشک

برای اندازهگنری جر مخصوص خشک از استاندارد
استفاده شد .برای این منوور نمونههایی در ابعااد  2×2×2ساانتیمتار
مربع تهنه و سپس جهت رسندن به رطوبت صفر به مدت  24سااعت
درون آون در دمای  103درجه سانتیگراد قرار گرفته و وزن نمونههاا
با ترازوی دیجنتا ( 0/001گر  ،مد  )AND GF-200اندازهگنری و
ابعاد در سه جهات طاولی ،شاعاعی و مماسای باا کاولنس دیجنتاا
( 0/001منلیمتر ،مد  )SR44تعننن گردید.
ISO-3131

آزمون غیرانتخابی تغذیه موریانه

معموالٌ در آزمایشگاه برای بررسی مطلوبنت چوبها برای موریانه
از دو روس آزمونی استفاده مایشاود -1 :تغذیاه غنرانتخاابی :وقتای
موریانهها فوط یک نوع ماده غذایی بارای خاوردن دارناد -2 ،تغذیاه
انتخابی :وقتی موریانه تعداد زیادی نمونه برای تغذیه دارد و مایتواناد
بهترین آنها برای خوردن انتخاب کند.
ق ل از انجا آزمون غنرانتخابی تغذیه ،وزن خشک نمونهها با قرار
دادن آنها داخل آون  103±2درجه سانتیگاراد باه مادت  24سااعت
اندازهگنری شد و سپس وزن خشک آنها محاس ه گردید.
سپس یک الیه شن و خاک ورمنکولنت به نس ت  2به  1به منزان
 9گر به عنوان بستر درون پتریدیکهایی باه قطار  8ساانتیمتار،
ریخته شده و با  3منلیلنتر آب موطر مرطوب شدند .سپس نمونههاای
چوب درون و چوب برون گونههای مورد نور در چهار تکرار در مرکاز
بستر قرار داده شدند .در مرحله بعد تعداد  100موریاناه کاارگر فعاا و
سال سن آخر به هر واحد آزمایشای ا اافه و پاس از ا اافه کاردن
موریانهها ،واحدهای آزمایشی در یک انکوباتور تاریک در دمای 28±2
درجه سانتیگاراد و رطوبات نسا ی  90±5درصاد باه مادت  3هفتاه
نگهداری شدند .در پایان آزمایک ،با اساتفاده از یاک قلا ماو ،ذرات
خاک از نمونهها حذف شده و پس از آن به مدت  24ساعت در دماای
 103±2درجه سانتیگراد درون آون برای به دست آوردن وزن خشک
قرار داده شدند و وزن آنها بر حسب منلیگر تعنانن شاد ( .)2درصاد
کاهک وزن نمونه با استفاده از محاس ه تفاوت وزن در ق ال و بعاد از
آزمون ،ط و معادله ( )1تعننن شد.
WL = (wp-wa)/wp ×100
معادله ()1
 :WLدرصد کاهک وزن
1- Technical Association of Pulp and Paper Industry
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 :Wpوزن نمونه پس از خشک شدن در آون ق ل از آزمون
 :waوزن نمونه پس از خشک شدن در آون بعد از آزمون
آزمون انتخابی تغذیه موریانه

برای انجا این آزمون از یک ظرف شامل لوله استونهای توخاالی
به قطر  9و ارتفاع  5سانتیمتر در مرکز یک سننی به قطر  20و ارتفاع
ل ه  5سانتی متار اساتفاده شاد و ساننی باا یاک الیاه شان و خااک
ورمنکولنت به نس ت  2به  1و به منزان  150گار باه عناوان بساتر
پوشانده شد .الیه مذکور با  30منلیلنتار آب موطار مرطاوب شاده و
چوبهای برس داده شده در ابعاد  25×25×5منلیمتر پاس از تعنانن
وزن خشک در فواصل مساوی و اطاراف ساورام مرکازی روی بساتر
قرار داده شدند ( ،شکل  .)1در هر مجموعه سه قطعاه درون چاوب و
سه قطعه برون چوب از هر سه گونه مذکور قارار داده شادند .ساپس
تعداد  300عدد موریانه کارگر فعا و سال درون لوله اساتوانهای رهاا
شدند .آزمون در  3تکرار انجا شد .پس از ا افه کاردن موریاناههاا،
واحدهای آزمایشی در یک انکوباتور تاریاک در دماای  28 ±2درجاه
سانتیگراد و رطوبت نس ی  90±5درصد به مدت  3هفتاه نگهاداری
شدند و رطوبت ظروف به صورت روزانه مورد بررسی قارار گرفات .در
پایان آزمایک ،بعد از حذف ذرات خااک باا اساتفاده از قلا ماو ،وزن
خشک هر یک از ماواد باه هماان روس شار داده شاده در آزماون
غنرانتخابی توزین گردیاده و محاسا ه تفااوت وزن در ق ال و بعاد از
آزمون با استفاده از معادله فوق که ق ال به آن اشاره شد ،انجا شد.
آزمون آماری مورد استفاده

پس از انجا آزمایکها ،نتایج حاصله به کمک نار افازار
نسخه  ،17توسط آزمون توکی بررسای شاد و هم ساتگیهاا توساط
آزمون ریب هم ستگی پنرسون مورد مطالعه قرار گرفت.
SPSS

نتایج
درصد مواد استخراجی نمونههای چوبی

شکل  2منانگنن درصد مواد استخراجی سه گوناه راس ،زربانن و
اکالنپتوس را مشخص میکند .با توجه به نتاایج مشاخص اسات کاه
درصد مواد استخراجی اکالنپتوس از سایر گونهها بنشتر است و هر سه
گونه در سطح  95درصد با ه اختالف معنادار دارند.)p<0/05( ،
درصد لیگنین نمونههای چوبی

شکل  3مودار درصد لنگننن سه گونه راس ،زربنن و اکالنپتوس و
درصد آنها را در هرگونه مشخص میکند .با توجه به شاکل مشاخص
است که بنشترین منزان لنگننن مرباوط باه گوناه زربانن و کمتارین
منزان لنگننن مربوط به گونه راس است .هر ساه گوناه در ساطح 95
درصد با ه اختالف معنادار دارند.)p<0/05( ،
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شکل  -1آزمون انتخابی نمونههای چوب
Figure 1- Selective test of wood samples

شکل  -2میانگین درصد مواد استخراجی گونههای راش ،زربین و اکالیپتوس
Figure 2- The percentage of extractive materials of beech, cypres and eucalyptus species

درصد سلولز نمونههای چوبی

مقایسه میزان درصد کاهش وزن در نمونههههای چهوبی در

شکل  3منانگنن درصد سلولز سه گونه راس ،زربنن و اکاالنپتوس
را مشخص میکند .نتایج نشان میدهد که بنن این سه گونه اختالف
معناداری از نور منزان سلولز مشاهده نمیشود.)p<0/05( ،

آزمون غیرانتخابی

جرم مخصوص نمونههای چوبی

باالترین منزان جار مخصاوص متعلاو باه راس و کمتارین آن
متعلو به گونه زربنن است .هر سه گونه در سطح  95درصاد باا ها
اختالف معنادار دارند (شکل .)p<0/05( ،)5

پس از قرار دادن طعمهها در معرض حمله موریانه در هار نموناه
درصدی از کاهک وزن مشاهده شد که نتایج حاصل از آن در شکل 6
نشان داده شده است .نتایج حاصل از آزمون غنرانتخاابی نموناههاای
چوبی نشان میدهد که نمونههای زربنن کمترین درصد کااهک وزن
و نمونههای راس بنشترین منزان کاهک وزن را داشتهاند .نمونههاای
اکالنپتوس حالت بننابننی داشته و اخاتالف معنااداری باا نموناههاای
زربنن و راس از خود نشان ندادهاند.)p<0/05( ،
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 زربین و اکالیپتوس، مقدار درصد لیگنین گونههای راش-3 شکل
Figure 3- The percentage of lignin in the species of beech, cypres and eucalyptus

 زربین و اکالیپتوس، مقدار درصد سلولز گونههای راش-4 شکل
Figure 4- The percentage of cellulose in the species of beech, cypres and eucalyptus

 زربین و اکالیپتوس، میانگین جرم مخصوص گونههای راش-5 شکل
Figure 5- Average dry specific gravity of beech, cypres and eucalyptus species
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شکل  -6درصد کاهش وزن نمونههای چوبی در آزمون غیرانتخابی
Figure 6- Weight loss percentage of wood samples in non- choice test

مقایسه میزان درصد کاهش وزن در نمونههههای چهوبی در
آزمون انتخابی

شکل  7منزان درصد کاهک وزن را در آزمون انتخاب نشان مای
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
گونه راس و زربنن اختالف معناداری وجود ندارد.)p<0/05( ،

شکل  -7درصد کاهش وزن نمونههای چوبی در آزمون انتخابی
Figure 7- Weight loss percentage of wood samples in choice test

ارتباط بین درصهد کهاهش وزن چهوبهها در آزمهونههای
انتخابی و غیرانتخابی با ویژگیهای چوبها

برای بررسی تأثنر ویژگیهای مختلف چوب روی درصاد کااهک
وزن چوبها از آزمون ریب هم ستگی پنرسون استفاده شاد .نتاایج
در جدو  1آمده است.

بحث و نتیجهگیری
آزمونهای انتخابی و غیرانتخابی تغذیه نمونههای چوبی

انجا آزمونهای انتخابی و غنرانتخابی تغذیه موریانهها از چوبها
و بررسی نمودارها و جداو حاصاله نشاان داد کاه در هار دو آزماون
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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جدول  -1همبستگی ویژگیهای چوب با درصد کاهش وزن چوبها
Table 1- Correlation of wood properties with weight loss percentage of wood

لیگنین

مواد استخراجی

جرم مخصوص

سلولز

آزمون

Lignin
** -0.932

Extractive materials
-0.454

Specific gravity
* -0.847

Cellulose
0.806

Treatment

* -0.834

-0.363

-0.651

0.707

انتخابی
Selective

غنرانتخابی
Non-selective

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

در بررسی ارت اط بنن درصد کاهک وزن و ویژگیهای چوب کاه
در جدو  1به آن اشاره شده است میتوان دریافت که درصد کااهک
وزن ،بنشترین ارت اط را با درصد لنگننن موجاود در چاوب دارد ( 19و
 ،)20به ع ارت بهتر با افزایک درصد لنگننن چوب ،منازان مطلوبنات
چوب برای موریانه کاهک مییابد .در بنن گوناههاا بنشاترین منازان
لنگننن متعلو به گونه زربنن و کمتارین آن متعلاو باه راس اسات و
اختالف معناداری بنن مودار لنگننن در این دو گونه مشاهده میشاود.
پوپا و همکاران ( ،)16جن ههای مختلف حفااظتی لنگنانن صانعتی را
مورد مطالعه قرار دادند .آنها به گروههاای عااملی موجاود در لنگنانن
مانند هندروکسل فنلی ،گروههای کربوکسانلی،کربوننلی و متوکسانلی
اشاره کرده و قابلنتهای حفاظتی لنگننن را در ارت ااط باا گاروههاای
عاملی هندروکسنل فنلی و متوکسنل دانستند .لنگننن مادهای است که
به دلنل وجود گروههاای آرومااتنکی در سااختار خاود ،بارای عوامال
مخرب خوشایند ننسات .پلنماری اسات متشاکل از واحادهای فننال
پروپان و بعد از سلولز ،رایجترین ترکنب در سااختار گناهاان چاوبی و
غنرچوبی به شمار میرود .این ماده بادلنل داشاتن گاروههاای فنلای،
برای عوامل مخرب یک ماده سمی تلوی شده و خواص دفع کننادگی
دارد .نتایج تحونوات سایر محوونن ننز نشان میدهد که حتی این ماده
پس از استخرا( و تزریو در ساختمان چوب باه موادار زیاادی باعاث
افزایک دوا گونه چوبی در برابر حمالت قار ها و حشرات شده است،
( 17 ،16 ،11و  .)22درصد باالی لنگننن در گونه زربنن (بانک از 40
درصد) میتواند از مطلوبنت این چوب برای موریانه بکاهد .این نتنجه
را ساالنمان نژادیااان و همکاااران ( )19و ننااز محاارب ( ،)11ق ا ال در
تحونوات خود ثابت کردهاند که الوارهای با درصد باالی لنگننن کمتار
مورد هجو موریانه قرار میگنرند.
در این منان با توجه به نتایج بدست آمده در ماورد ویژگای گوناه
اکالنپتوس و عد وجود اختالف معنادار آن با گونه زربنن ،حضور ماواد
استخراجی در این مواومت را نناز ن ایاد نادیاده گرفات .اناواع بسانار
متنوعی از مواد استخراجی در گونههای چاوبی وجاود دارد .آنهاا روی
خواص مختلف چوب و مخصوصا دوا ط نعی اثرگذارند و شامل چربی

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

ها ،اسندهای چرب ،الکلهای چرب ،فنالهاا ،تارپنهاا و بساناری از
ترکن ات آلی کوچکتر میباشند ( 6و  .)18به نور مایرساد کاه یاک
نوک و عملکرد موازی بنن منزان مواد استخراجی و لنگننن به صورت
همزمان میتواند از هجو حمالت موریانه تاا حاد زیاادی پنشاگنری
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
و کمترین جر مخصوص متعلو به زربنن است .با توجه به نتایج سایر
محوونن انتوار بر این است که جر مخصوص باالتر ،از منزان تمایل
موریانهها برای مصرف چوب بکاهد ( ،)14در حالیکه این گونه به نور
میرسد که در توابل فاکتورهای جار مخصاوص و درصاد لنگنانن و
مواد استخراجی ،اثر لنگننن و مواد استخراجی در بازدارندگی موریانهها
معنادارتر است و لذا زربنن در موایسه با راس کااهک وزن کمتاری را
نشان میدهد.
نتنجه کلی نشان داد که چوب زربنن کمترین مطلوبنت و چاوب
راس بنشترین منزان مطلوبنت بارای موریاناه را دارناد .بااالتر باودن
درصد لنگننن در گوناه زربانن و درصاد بااالی ماواد اساتخراجی در
اکالنپتوس میتواند باعث ایجاد عاد مطلوبنات ایان گوناههاا بارای
موریانه در موایسه با راس ،علی رغ داشتن جار مخصاوص بااالتر،
باشد.
از نتایج چننن تحونواتی میتوان برای شناسایی گونههای باا دوا
ط نعی باال و همچننن پرورس آنها در جنگلهای دست کاشت برای
کاربردهای خاص که دوا باال نناز است ،استفاده کرد .از سوی دیگار
با توجه به اینکه مزیت عمده این ترکن ات شنمنایی موجود در چاوب
این است که برای محنط زیست ایجاد مشکل نمایکنناد و دوساتدار
ط نعت به شمار میروند ،پنشانهاد مایشاود کاه باا سانتز مصانوعی
ترکن اتی مثل لنگننن و تولند ماده حفااظتی مناساب و تزریاو آن در
چوب ،منزان تأثنر آنها در برابر عوامل مخرب بنولوژیک مورد آزمایک
قرار گنرد.
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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 T222cm-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.
Keywords: Extractive materials, Lignin, Lignocellulose materials, Specific gravity, Termite feeding
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