
 انواع سوسک ها: جلسه سوم

 مینا خسروی: مدرس



 مختلف گونه هزار 250 از بیش .یافته اند تکامل بسیار حشرات دسته از حشرات این

 هر تقریبا   و کرده رشد محیطی هر در تقریبا   شده باعث آنها زیاد تنوع و دارد وجود

 که است خوار بیسکویت سوسک سوسکی، اینچنین از مثال یک .کنند مصرف را غذایی

 جوهر یا استریکنین بالدن، الملوک، تاج قبیل از خشک سبزیجات حتی و غالت از

 ظاهری سوسک ها .می کند تغذیه است، مفید انسان برای آنها اکثر که چاودار و کوچوله

 مانندی زره سپرهای شکل به آن ها زبرین بال های که چرا دارند شده شاخص و سخت

 بسیار اندازه حیث از سوسک ها .می کنند محافظت زیرین بال های از که درآمده اند

 از کوچکتر واقع در یعنی دارد، طول میلی متر یک از کمتر آن ها کوچکترین .متنوعند

 .است سوزن سر



 و جنوبی امریکای در هرکولس سوسک و پیکر غول کولیاتوس نام به آنها بزرگترین

 گونه کوچکترین برابر میلیون 8 آنها وزن و دارند طول سانتی متر 15 تا اغلب مرکزی

 برخی ولی نیستند چوب خوار آسا غول سوسک های این خوشبختانه .می باشد سوسک ها

 داالن های می باشند، بزرگ اندازه همین به تقریبا   که دراز شاخک سوسک های از دیگر

 مختلف گونه های از ناشی خسارت نسبی میزان .می آورند وجود به آالت چوب در بزرگی

 که کشور یک در است ممکن .می کند تفاوت منطقه به منطقه از چوب خوار سوسک های

 قابل اهمیت از دیگر منطقه در گونه همین ولی رود شمار به اضلی آفت بخصوصی به

 .نباشد برخوردار توجهی



 کرمی حالت که چرا .می شوند شناخته چوب کرم نام با حشرات این از بسیاری

 سرتاسر در .می آورد وارد صدمه چوب که است حشرات این الروی یا شکل

 با بعد دراسالید .است شده شناخته چوب سوسک های مهم تیره یا خانواده 6 جهان

 :می گردند بررسی وارده اقتصادی خسارات اهمیت حیث از تقریبی ترتیب

 



 لیکتوس ها آنوبیوم سرامبیسیده ها

پالتیپودیده و 

 اسکولیتیده
 بوستریکیده ها



 به درمی آورد شکل آردی و ریز بسیار پودر به را چوب ها حشره این الرو که آنجایی از

 جهان، معتدل و گرمسیر مناطق سراسر در .می شود گفته نیز چوب آردی سوسک آن

 محوطه های و بری ها چوب در آفت آفرین ترین دردسر لیکتوس خانواده سوسک های

 لیکتوس نام به شایع بسیار گونه یک .می باشد تولیدی کارخانجات در آالت چوب نگهداری

 به که آوندهایی دارای که برگانی پهن به تنها چوب آردی سوسک های .می باشد قهوه ای

 .می کنند حمله بگذرد آن از ماده حشره گذار تخم لوله تا باشند بزرگ کافی اندازه

 دیواره سلولز به و می کند تغذیه سلول ها درون نشاسته از سوسک گونه این الروهای

   .می شود محدود برون چوب به فقط حمله دلیل به و دارد کار کمتر سلولی





 ،(واوا) آپاخی :از عبارتند باال نشاسته درصد با مستعد گونه های از برخی

 خود حفاری به الروهای کردن خشک عملیات طی در .لیمبا و آفریقایی ماهاگونی

 اثاثیه همچون شده آماده محصوالت از کامل حشرات است ممکن و می دهند ادامه

 چوب از مختلف افراد توسط لوازم این فروش و خرید از پس زیادی مدت و منزل

 .شوند خارج

 



 چوب مهم آفت های عنوان به و گسترده اند جهان سطح در خانواده این نمایندگان

 منطقه یک به محدود نسبتا   گونه های از برخی .می روند کار به ساختمانی آالت

 مثال عنوان به هستند، برخوردار بیشتری گستردگی از بقیه که حالی در می باشند

 امریکا شرقی شمال در آنوبیوم ها متداولترین فیلینوس و هادروبرگموس گونه های

 آنوبیوم گونه مثال برای .می باشند منطقه همین به محدود تقریبا   و بوده کانادا و

 در می باشد (خوار مبل سوسک) منزل و اثاثیه معمول سوسک همان که پونکتاتوم

 و زالندو در تنها جدی صورت به حمالت ولی می شود یافت معتدل مناطق بیشتر

 .می شود شامل را کبیر بریتانیای





 بریتانیای در ساختمان ها تمامی پنجم یک حدود در حشره این که شده زده تخمین

 گاهی و برون چوب آنوبیوم حشره الرو .است داده قرار حمله مورد را کبیر

 شکل در .می دهد قرار حمله مورد را برگان سوزنی و برگان پهن درون چوب

 مراحل شامل که است شده داده نشان متداول گونه یک زندگی چرخه بعد اسالید

 ساختمانی آالت چوب محلی خسارات .می باشد کامل حشره و شفیره الرو، تخم،

 است کافی (چوبی پارکت) ساختمان ها پوش کف تخته های فروپاشی برای معموال  

 .می گیرند قرار حمله مورد جدی صورت به که است منزل اثاثیه اغلب ولی

 به زیادش حمالت دلیل به و داشته تعلق خانواده این به نیز مرگ ساعت سوسک

   .است معروف انگلستان تاریخی ساختمان های




