
 حفاظت چوب

 کپک ها و باختگی ها، باکتری ها و حشرات: جلسه چهارم

 مینا خسروی: مدرس



 کپک ها و باختگی ها

 را چوب خود می شوند باختگی ها و کپک ها بروز باعث که قارچ هایی

 سلول های در موجود کربوهیدارت های از بلکه نمی دهند قرار حمله مورد

 آب و گرما زیاد، رطوبت در مخرب عوامل این .می کنند تغذیه پارانشیمی

 ظرف می توانند عوامل این حقیقت در .می کنند پیشرفت شرجی هوای و

 تشدید باعث با و شوند شده بریده آالت چوب رنگ تغییر باعث روز یک

 درون چوب به برون چوب تبدیل فرآیند در که آنجایی از .گردند فرآیند این

 چوب کمتری خطر می شود، خارج پارانشیمی سلول های از غذایی ذخیره

 پهن از مستعدتر کلی طور به نیز برگان سوزنی .می کند تهدید را درون

   .می باشند برگان



 کپک ها و باختگی ها

 بی معموالا  می شوند، ظاهر آالت چوب روی بر گاهی که سیاهی و سبز کپک های

 طرف از .می شوند زدوده چوب سطح از رنده یا برس با بسادگی و بوده خطر

 جدی تر باید را (Blue stain) آبی باختگی یا آبی (Sap-stain) لکه مرض دیگر

 متحده ایاالت در مثلا  ساله همه و می کاهند چوب ارزش از نما بد لکه های .گرفت

 لکه ها این .میزند خسارت صنعتی االت چوب به دالر میلیون 10 بر بالغ رقمی

 دربردارند، روشن خاکستری تا نفتی آبی از را رنگ ها از گسترده ای دامنه که

 گرد، چوب های در ولی می دهند قرار تاثیر تحت را چوب ها سطحی ظاهر معموالا 

 عمق های تا چوبی پره های طریق از و کرده حال تجمع قارچ ها نوع این ریسه های

 .کنند می پیشروی زیاد



 .رشد کپک ها بر روی این چوب بست بی خطر است ولی نمای بدی دارد



 کپک ها و باختگی ها

 مقاومت های روی بر توجهی قابل تاثیر ندرت به باختگی ها و کپک ها

 نیست شدید آنقدر معموالا  آن ها از حاصله رنگ تغییر و می گذارند چوب

 ظاهری نمای که مصارفی برای آلوده چوب های از استفاده مانع که

 پوسیده از تا می آید عمل به دقت حال این با شود، ندارد، چندانی اهمیت

 می کنند پوسیدگی تولید که مخرب عوامل دیگر توسط چوب نبودن

 برای باختگی ها رشد برای مناسب شرایط که چرا شود، حاصل اطمینان

   .می باشد مناسب نیز جدی تر پوسیدگی های دیگر



 .می شوند ظاهر شده بریده تازه یا شده قطع تازه چوب ها در اغلب باختگی ها و کپک ها

 .است گرفته قرار حمله مورد آبی لکه مرض عامل وسیله به که کاج ها بینه گرده مقطع



 باکتری ها

 تقریباا  و زیاد تعداد به که می باشند کوچکی بسیار ارگانیسم های مخرب عوامل این

 است مرطوب و خیس کامل طور به که چوبی به فقط آنها .می شوند یافت جا همه

 عمق های بینه، گرده گهدارین حوضچه های همچون محیط هایی .می کنند جمله

 آبی کننده خنک برج های معادن، شمع های آب، در شده نصب تیرهای خاک، زیاد

 در معینی باکتری های .می شوند یافت کهن کاریزهای و آبشخورها در همچنین و

 مخرب عوامل این که چرا می رویند آب از اشباع زمین های در واقع چوب هایی

 بین از شرایطی اینچنین در که قارچ ها با لحاظ این از و ندارند اکسیژن به نیاز

 سوزنی نفوذپذیری در محسوسی افزایش باکتری ها برخی .دارند تفاوت می روند

 .می کنند ایجاد بینه گرده نگهداری حوضچه های در شده انبار برگان



 .دو باکتری که به منافذ دیواره ای ا زچوب کاج جنوبی حمله ور شده اند

 برابر 4000بزرگنمایی 



 حشرات

 5 رقم این .دارد وجود جهان در حشره مختلف گونه 850000 از بیش

 در تقریباا  حشرات .می باشد دیگر جانوران گونه های تمام مجموع برابر

 .یافته اند سازش شمال قطب در زندگی برای برخی .می شوند یافت جا همه

  تصور قابل غیر شرایط در دیگر برخی و صحراها شدید گرمای در برخی

 خام نفت های چاه در نفت مگس و الرو نمونه برای .می کنند زندگی دیگری

 زندگی ادامه برای حشرات از بسیاری حال این با .می کنند رشد کالیفرنیا

 غذا فتوسنتز عمل با که گیاهانند تنها که چرا می باشند وابسته گیاهان به

 غذایی منابع برای بشر رقیب جدی ترین حشرات واقع در.می کنند تولید

 .می باشند



 حشرات

 جدی آفت عنوان به گرمسیر کشورهای در که می باشند ملخ ها امر این بارز مثال

 تمامی که می دهند تشکیل مهاجری عظیم دسته های حشرات این .می شوند قلمداد

 1 حدود در که متوسط دسته یک .می کنند نابود را خود راه سر گیاهی زندگی

 درختان .می بلعد را غذایی مواد تن 3000 از بیش روزانه دارد، ملخ میلیون

 منبع درختان همین که می یابیم در بسادگی و می پوشانند را زمین از وسیعی سطح

 به باشد حالتی هر در چوب .می کنند فراهم حشرات برای خوب پناهگاهی و غذا

 و باشد، جنگل نهالکاری از بخشی خواه می گیرد قرار حمله مورد حشرات وسیله

 برخی .پنجره یک چهارچوب در رفته بکار و شده بریده چوب از تکه یک یا

 برگان سوزنی به را برگان پهن دیگر برخی .می کنند رشد پوست در فقط حشرات

 خشک چوب های به تنها که می شوند یافت حشراتی نیز گاهی و می دهند ترجیح

 .می شوند حمله ور شده



 حشرات

 که هستند الروها اغلب ولی می شوند خسارت ایجاد باعث بالغ حشرات گاهی

 آفریقای در .باالست بسیار حشرات از ناشی خسارات هزینه .می زنند خسارت

 به درصد 15 حدود ساالنه (آمبروزیا) سیاه نیش یا سنجاقی ته سوسک غربی

 در واقع هندوراس در و می سازد وارد خسارت جنگلی فرآورده های ارزش

 درختان از نیمی از بیش جنوبی کاج سوسک ،1962 سال در مرکزی، امریکای

 باعث حشرات حمله کلی طور به .خشکانید هکتار یک مساحت به زمینی در را

 در .می شوند قارچی پوسیدگی به نسبت گرمسیری مناطق در بیشتری خسارات

 .حکمفرماست قضیه این عکس معتدل اقلیم های در حالی که



 نامگذاری حشرات 

  سوسک این علمی نام (خانگی چوبخوار سوسک) حشره در مثال برای

 خانه های حفار نام به متحده ایاالت در حشره این ولی .است دراز ساخک

 سوسک یا خانه ها اروپایی حفار جنوبی افریقای در و است معروف کهنه

 نامیده کامبرلی سوسک یا و خانه ها دراز شاخک انگلستان در و ایتالیایی

 باشد نظر مورد حشره ای که هنگامی سردرگمی از اجتناب برای .می شود

 از برخی .می شود ذکر است یکسان دنیا جای همه در که آن علمی نام تنها

 ولی دیگر کشورهای تا می کنند تخریب بیشتر کشورها بعضی در حشرات

 چوبخوار موریانه های جهان سرتاسر در مخرب حشره مهمترین حال به

 .می باشند زیرزمینی


