
 حفاظت چوب 

 موریانه ها: جلسه پنجم

 مینا خسروی: مدرس





 موریانه ها

 استرالیا و آسیا امریکا، افریقا، گرمسیری مناطق در عمده طور به حشرات این

 خط جنوبی و شمالی درجه 50 جغرافیایی عرض های در ولی می کنند، زندگی

 دارد وجود حشرات این از مختلف گونه 2000 حدود در .می شوند یافت نیز استوا

 و هستند مورچه نه حشرات این می نامند، سفید مورچگان را آنها گاهی اگرچه و

 و می باشند نزدیک حمام سوسک های دسته به بیشتر حقیقت در .می باشند سفید نه

 جنگل ها در مویانه ها بیشتر .کرده اند پیدا تکامل این از پیش سال میلیون 50 حدود

 تغذیه خشکیدن حال در یا خشکیده درختان از عادی طور به و می کنند زندگی

 پا سر درختان و نهالستان ها به که دارد وجود نیز گونه هایی حال این با .می کنند

 .می کنند تهدید را کشاورزی محصوالت نیز برخی و کرده جمله



 موریانه ها

 مناطق موریانه خیز در جهان



 موریانه ها

 به غیره و تلگراف تیرهای پرچین، تیرک های ساختمان ها، در رفته کار به چوب های

 دید از مناسب مکان های در شده واقع و چوبی اجسام این .می شوند نابود موریانه ها وسیله

 گونه مخرب العاده فوق موریانه نوع یک .می شود قلمداد پناهگاه و غذا موریانه ها

 این حمالت .می باشد شمالی استرالیای از (Mastotermes darviniensis) ماستوترمس

 3 تا 2 فقط ظرف خاک از تلی به آنها تبدیل باعث شهری خارج متروکه مزارع به گونه

 مجتمع هایی در و هم با همیشه آنها .هستند اجتماعی حشرات موریانه ها .است شده سال

 گونه های از برخی دارند، موریانه هزار چند تنها آنها از تعدادی اگرچه و می کنند زندگی

 تجمع ها این .برمی گردند در را میلیون چندین بر بالغ جامعه هایی که دارد وجود موریانه

 و درختان باالی در نیز یرخی .می کنند خانه موریانه النه نام به النه هایی در معموالا 

  .می دهند ترجیح را زیرزمین دیگر برخی



مایلی داروین واقع در استرالیا ساخته  80این النه موریانه بسیار  جالب در حدود 

 .شده است



 چهار نوع مختلف موریانه

 زیرزمینی موریانه .1

 خشک چوب موریانه .2

 تر چوب موریانه .3

 چوبخوار غیر موریانه یا کشاورز موریانه .4

 کرده تغذیه خاک درون گیاهان بقایای و برگ ها از کشاورز موریانه های)

 (نمی رساند آسیبی آالت چوب به و



 موریانه ها

  مخصوص اتاقک در که دارد وجود ملکه یک و شاه یک مجتمع هر در

 فقط ابتدا در ولی می کند تخم گذاری به  شروع ملکه .می کنند زندگی زایش

  پوره موریانه های و شکسته تخم ها این .نمی شود تولید بیشتر تخم چند

 و آمده بیرون می باشند کامل و بالغ موریانه های شبیه بسیار که (نابالغ)

 ملکه می شود باعث امر این .می پردازد ملکه از مراقبت و تغذیه به شروع

 گونه های از بسیاری در .گردد بیشتر نیز تخم تولید میزان و کرده رشد

 و می شود انسان یک انگشت بزرگی به ملکه اندازه گرمسیری مناطق

 بزرگترین ملکه موریانه واقع در .بگذارد تخم هزاران است ممکن روزانه

 .می کند عمر سال 50 اغلب و است حشره



 چرخه زندگی موریانه زیرزمینی



 موریانه ها

 به اندازی پوست مرحله چند از پس و کرده رشد تدریج به بالغ ها نیمه از بعضی

 در .می شوند تبدیل دارد مثل تولید و پرواز توانایی که (Alate) کامل موریانه

 موریانه های به جوان بالغ های نیمه اکثریت زیرزمینی گونه های

 که آنها مابقی .می شوند تبدیل هستند کور و بال بی نازا، که (Vorkers)کارگر

 موریانه های به بدنی شکل در شدیدی تقریباا  و ناگهانی تغییر با می باشند نازا

 موریانه ها اصلی دشمن .کنند دفاع مجتمع از تا شده تبدیل (Soliders) سرباز

 که هستند شده ای بزرگ آرواره های دارای یا سربازان .هستند مورچه ها اغلب

 ماده آن میان از که شکل لوله ای پوزه ای یا و می برند بکار جنگیدن برای

 .دارند می شود، پرتاب دشمنان سوی به مترشحه ای



 موریانه ها

 حساب به چوب مخرب عامل که هستند کارگران زیرزمینی موریانه های در

 کارگر تر چوب موریانه های و خشک چوب موریانه های وجود این با .می آیند

 می شوند، تبدیل کامل موریانه های و سربازان به بعداا  که بالغ ها نیمه و ندارند

 کوچ کامل موریانه های سال باردر دو یا یک .می دهند انجام را غذایابی وظیفه

 واقع  چوب های جفت گیری از پس تر چوب و خشک چوب موریانه های .می کنند

 موریانه های حالیکه در می کنند سوراخ را زمین سطح از باالتر منطقه در

 زیرزمین یا سطح در واقع چوب های یا و خاک در را خود مجتمع های زیرزمینی

 .می باشد پا نو مجتمع های تشکیل طریق مهمترین این.می دهند تشکیل



 موریانه های کارگر در حال رفت و آمد در داالن های حفر شده درون چوب  



 موریانه ها

 :دارد وجود غیرزیرزمینی و زیرزمینی گونه های بین تمایز وجه چندین

زیرزمینیگونههای

 راهروهای و داالن ها آن ها .دارند نیاز رطوبت به رشد برای زیرزمینی گونه های

 ساختمان پی ریزی از باالتر معموالا  که چوب تا زمین سطح از سرپوشیده ای

 آن به دستیابی و داشته قرار زمین سطح از باالتر چوب که وقتی .می سازند است،

 ساخت به اقدام خود مدفوع و چوب خاک، کمک با موریانه ها این نباشد، ممکن

 .برسند چوب به تا می کنند برج هایی یا پل ها



 موریانه ها

 وارد زمین به هرگز و می کنند زندگی چوب در زیرزمینی غیر گونه های

 خیلی است ممکن خشک چوب موریانه های حمله مورد چوب های .نمی شوند

 حال در و تر آالت چوب .باشند داشته رطوبت % 6 تا 5 فقط حتی و خشک

 وسیله به که آالتی چوب .می باشند مناسب تر چوب موریانه های برای پوسیدگی

 و نمی دهند بروز خود از خاصی نشانه گیرد قرار حمله مورد موریانه نوع هر

 به چوب سطح در موریانه ها پیشروی اثر در است ممکن که سوراخ هایی حتی

 خورده مستمراا  چوب زمان مرور اثر بر .می شوند مسدود بسرعت آید وجود

 نازک پوشش بر ناگهانی تنش یا فشار یک که می رسد فرا زمانی تا می شود

 .می گردد آن فروپاشی باعث خارجی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 در واقع ویلز، نیوسات در مسکونی منازل به زیرزمینی موریانه از ناشی خسارات

 راهروهای اغلب موریانه ها .است دالر میلیون ها بر بالغ سالیانه استرالیا،

 ریزی پی روی بر همکف طبقه چوب های تا خود زیرزمینی النه از سرپوشیده ای

 .می کنند آمد و رفت طریق آن از و کرده بنا




