
 چوب خشک کنی

 انواع سوسک ها و حشرات چوبخوار: جلسه هفتم

 مینا خسروی: مدرس



 (سوسک های واقعی)سوسک خانواده سرامبیسیده ها 

 گونه 13000 میان از و معروفند نیز دراز شاخک سوسک های نام به گونه این

 به کمی تعداد و بوده جنگلی حشرات اکثریت ،وابسته اند خانواده این به که مختلفی

 دو .می شوند حمله ور ساختمان ها در مصرفی یا شدن خشک حالت در آالت چوب

 .دارند بررسی ارزش خانواده این از گونه

 سطح در که (خانگی چوبخوار دراز شاخک سوسک) هیلوتروپس گونه نخست

 متحده ایاالت جنوبی، افریقای روسیه، اروپا، در بیشتر ولی است پراکنده جهان

  زیان های .می شوند یافت زیاد تعداد به اسکاندیناوی کشورهای در بویژه و آمریکا،

 خانواده به نسبت جنوبی افریقای و اروپایی کشورهای در گونه این از ناشی

 جدی خطر آنقدر دارد وجود که مناطقی در و است بیشتر آنوبیوم ها یا لیکتوس ها

 اجباری را ساختمانی مصرف برگان سوزنی چوب های تیمار که می شود قلمداد

 .است ساخته



 (سوسک های واقعی)سوسک خانواده سرامبیسیده ها 

 ویژه ای امتیاز هیلوتروپس به آلوده مناطق در منازل دارندگان نروژ در حقیقت در

  35 تا و بزرگ الروها .می کنند دریافت شده تیمار آالت چوب از استفاده برای

  سازی داالن به سال 6 تا 3 مدت به برون چوب در معموالا  و دارند طول میلی متر

  .می پردازند

 این .است معروف اومیده نام به چوب کننده پودر سوسک های دوم مهم گونه

  شمار به جنگلی آفت یک اساساا  اگرچه که است استثنایی جهت این از حشره

 در که آن هایی یا و شدن خشک حین در آالت چوب به همچنین ولی می رود

 چوب به عمدتاا  گونه این ضمن در .می شود حمله ور است رفته بکار ساختمان ها

 سوزنی در امیده گونه حمالت .است معمول غیر نیز این و می کند حمله درون

 ساختمانی خسارت و می خورد چشم به بسیار می یابند رویش کنیا در که برگان

 .می باشد جدی بسیار



 Anobiumچرخه زندگی یک نوع متداول از سوسک آنوبیوم به نام 

panctatum 



 سوسک خانواده بوستریکیده ها

  شناخته دکل ها حفار سوسک یا چوب ها مته عنوان به گاهی که حشرات این

 برگان پهن برون چوب به معموالا  و شده یافت گرمسیری مناطق در اکثراا  ،می شود

  آن ها .می شود حمله ور شده قطع تازه چوب های به یا کنی خشک عملیات طی در

 نیز کامل حشرات آن برخالف ولی می کنند تعذیه نشاسته از لیکتوس ها همانند نیز

 رو این از و می کند تخم گذاری به اقدام داالن ها داخل در گونه این .می کنند حفاری

   .نیست خاصی آوندی اندازه های با برگان پهن به محدود



خسارت ویرانگر به سقف گنبدی شکل یک باشگاه در نایروبی که به وسیله گونه 

 .امیده بوجود آمده است



 (پوست خوارسوسک های )سوسک خانواده پالتیپودیده و اسکولیتیده 

  برای گرمسیری مناطق در ولی می شود یافت معتدل مناطق در حشرات این خانواده

  آنها خطر از چوبی گونه هیچ که می رسد نظر به بعید .می روند شمار به جدیتری آفت های

 حفر مرطوب چوب های دراز و راست داالن های خانواده این کامل حشرات .باشد مصون

  سوزنی نوک حفاران یا (سیاه نیش) آمبروزیا سوسک های حشرات این به .می کنند

 چوب درون به کامل حشره توسط که آمبروزیا نام به قارچی رویش از الروها .می گویند

 پوستخوار سوسک عنوان به اسکولیتیده خانواده اعضای اکثر .می کنند تعذیه شده، برده

 و می شوند حمله ور زنده درختان زاینده الیه و آبکشی بافت به که چرا .می شوند شناخته

 این بین در .می دهند نفوذ چوب درون به را مخربی قارچی بیماری های آن ها از برخی

 معروف نارون پوستخوار سوسک نام به همچنین که می باشد اسکولیتوس گونه خانواده

 .است شده اروپا در نارون میلیون ها مرگ باعث و بوده



 و چرخه زندگی آن( نیش سیاه)سوسک آمبروزیا 



 توسط هلندی نارون بیمار که وقتی 1930 سال در نارون پوستخوار حشره

(Ceratocystis ulmi) شیوع اصلی عامل سوسک این و کرده تغییر اوضاع شد وارد 

 پوست زیر در حشره این الرو توسط تصویر در شده داده نشان داالن های .شد بیماری

 .است شده ساخته



 دیگر حشرات چوبخوار

 مگس های معمولی، زنبوران عسل، زنبوران مورچه ها، از بسیاری گونه های

 بسیار آن ها از ناشی خسارت ولی می کنند حفر را چوب شاپرک های و مرداب

 جدیترین مورد این در شاید .است چوبخوار سوسک های و موریانه ها از کمتر

 آفت عنوان به که کامپونوتوس علمی نام به نجار مورچه توسط شده ثبت خسارت

 آمده وجود به هستند مطرح متحده ایاالت و اسکاندیناوی کشورهای در آالت چوب

 حفر النه عنوان به تشکیالت ولی نمی کنند تغذیه چوب از حشرات این .باشد

 از می باشند، برخوردار کمتری اهمیت از نیز گزیلوکوپا یا نجار زنبوران .می کنند

 برگان سوزنی تلفن و برق تیرهای .می کنند استفاده النه و پناهگاه عنوان به چوب

 .می باشند حشره این خطر معرض در



 دیگر حشرات چوبخوار

 اوقات گاهی نیز (Cossidae) کاسیده ها خانواده از بخصوص چوبخوار شاپرک های

 مرداب مگس گونه یک حفاری های حتی .می باشند ساختمانی آالت چوب به خسارت عامل

 الروهای .باشد داشته بهمراه جدی خسارت است ممکن (Povilla adusta) پوویال نام به

 برای که حشراتی .می کنند حفر قایق ها زیر در خطرناکی داالن های حشره این آبزی

 خانواد از شاخیان دم یا و چوبخوار معمولی زنبوران باشند، مهم چوب گران حفاظت

 در جنگلی نهالستان های جدی آفت عنوان به زنبوران .می باشند (Siricidae) سیریسیده

 گرده همچنین و بیمار یا خشکیده درختان به آنها .می روند شمار به زالندنو و استرالیا

   .می کنند حمله جنگل از حمل برای منتظر و شده قطع بینه های



 دیگر حشرات چوبخوار

 به مرکزی اروپای از آلوده آالت چوب از محموله یک 1951 سال در دلیل همین به

 این .پابرجاست هنوز که کرد وضع قرنطینه ای مقررات استرالیا دولت ،شد وارد استرالیا

 به که را چوبی فرآورده های دیگر و مخازن صندوقچه ها، همچون اقالمی تیمار مقررات

 .است کرده تعیین و تبیین را می شود وارد استرالیا


