
 

 مجلة پژوهشي تحقيقات حمايت و حفاظت جنگلها و مراتع ايران

 )1386(، 126-134 ، صفحة 2  شمارة 5جلد 

 
 در مقابل خسارت موريانه Eucalyptus striaticalyx گونه دوام چوب درون بررسي

 شرايط طبيعي و تيمارشده در 
 

 1 و علي رضانژاد1فيروزجايي تبار  عرباهللا حبيب
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 4/10/86: تاريخ پذيرش       15/7/85: تاريخ دريافت
 

 چكيده
از درختان داراي رشد  سخت، و با اقليمهاي متفاوت  اكاليپتوس تا حدودي مقاوم در مقابل خشكي، شوري، سازگاردرخت

گونه در اين تحقيق دوام چوب درون . ي كاربرد دارندنتو ارزش دارويي هستند و چوب آنها در مصارف صنعتي و سسريع 
Eucalyptus striaticalyx F.V.Muell.5 ها، در حالتهاي طبيعي و تيمارشده با مواد حفاظتي سلكور  در مقابل خسارت موريانه 

المللي   و طبق روش انجمن بينASTM  استانداردD-1758-86 نامه شماره يني و كرئوزوت در آزمايش ميداني براساس آدرصد
 اصله 3 تعداد ،بدين منظور. مورد ارزيابي قرار گرفت )ايستگاه الباجي اهواز(، در خوزستان )IRG/WP-1290 (حفاظت چوب

 سانتيمتر تهيه و با 47×2×2 و 30×8×8، 25×5/2×5/2هايي با ابعاد  قطع و نمونه) نورآباد ممسني(درخت از استان فارس 
س از مدت پ .striaticalyx Eهاي شاهد چوب درون  هها بر روي نمون خسارت موريانه.  درصد اشباع شدند5كرئوزوت و سلكور 

روي   برمآثار پوسيدگي نر. ارزيابي گرديد درصد 70 سال ميزان آن حدود 9تدريج پس از  ه كه ب شد سال شروع3زمان حدود 
ها بر روي  تخريب موريانه. ها گرديد ها بر روي نمونه شد كه احتماال باعث تسهيل خسارت موريانه اهده ها مش همه نمونه

 سال نمايان شد كه 6 با كرئوزوت و سلكور پس از گذشت مدت زمان حدود E. striaticalyxهاي تيمارشده چوب درون  نمونه
 .يابي گرديدارز درصد 25 حدود ، سال7ميزان تقريبي آن پس از مدت زمان 

 
 . موريانه،، دوام طبيعي، سلكور، كرئوزوت اكاليپتوس: كليديايه هواژ

 
 مقدمه

تا حدودي مقاوم در مقابل درختاني ها  اكاليپتوس
ي متفاوت، از گياهان مهاشوري، سازگار با اقلي و خشكي

 چوب هستند كه داراي رشد سريع  وداراي ارزش دارويي
 ،اين درختان. باشد ميي آنها داراي مصارف صنعتي و سنت

 جنگلي هستند كه به مقياس هاي گونهيكي از مهمترين 

 هاي جنگلي انبوهي شوند و توده وسيعي در دنيا كاشته مي
 ;1355ثابتي، ( اند  در بسياري از كشورها تشكيل دادهرا

در نواحي كه چوب براي سوخت و . )1351جوانشير، 
به عنوان مصارف ساختماني معمولي و همچنين درخت، 

 توان غالباً پناهگاه و زيبايي منظر كمياب گشته مي سايبان و
. ها جبران نمود اين كمبود را به سرعت با كشت اكاليپتوس
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همچنين نيازمنديهاي جديد براي مصارف چوب صنعتي 
سازي و  هاي مختلف كاغذ به خصوص براي كارخانه

 هاي مختلف اين جنس سازي به طور روزافزوني گونه تخته
ترين  اكاليپتوس يكي از پرگونه.  استنمودهرا قابل استفاده 

هاي درختي است و اين امر لزوم انتخاب  جنس
. كند ها را براي نواحي خاص ايجاب مي ترين گونه مناسب

اقليمي هوا و شرايط  و در كشوري مانند ايران با آب
 تعيين ،مختلف، يكي از نخستين وظايف مسئوالن امر

هاي جنس  گونه.  نيازمنديها استها بر حسب گونه
كاري در بسياري از كشورها مورد  اكاليپتوس از نظر جنگل

ها، رشد سريع،  اند تنوع شديد گونه توجه قرار گرفته
مقاومت به خشكي، قابليت انعطاف در شرايط متنوع 

هاي فرعي  زيستگاهي و مصارف مختلف چوب و فرآورده
لوب براي گوناگون، آنها را به صورت درختان مط

 . كاري در آورده است جنگل
يابد و سطح  نياز به چوب روز به روز افزايش مي

استفاده از . جنگلهاي دنيا به سرعت در حال كاهش است
چوب درختان دست كاشت كه سرعت رويش آنها زياد 

تواند تعادلي بين ميزان توليد و مصرف چوب را  است مي
در تداوم حيات بوجود آورد تا جنگل كه از عوامل اصلي 
از بين درختان . موجودات زنده است بتواند سرپا بماند

اي در ايجاد فضاي  تواند نقش سازنده زود رشد كه مي
ميزان توليد چوب در واحد  سبز، حفاظت خاك، هوا و

در ايران شرايط براي . استسطح داشته باشد، اكاليپتوس 
 استانها بيشترهاي مختلف اكاليپتوس در  كشت گونه

ساعد و استقبال مردم در كشت آنها درخوزستان، فارس، م
 و چوب آنها نيز به سن قابل توجه. .. قم و بوشهر،

چون در مصارف مختلف آشنايي . برداري رسيده است بهره
و دانستن دوام و خواص تكنولوژيك چوبهاي مصرفي 

پذيري و دوام  ميزان اشباع در اين بررسي،ضروري است، 
 در .Eucalyptus striaticalyx F.V.Muellچوب گونه 

 .مقابل موريانه مورد آزمون و ارزيابي قرار گرفت
 500 در ارتفاع ،در استرالياي غربي E. striaticalyxگونه 

 175-275 متر از سطح دريا و با ميزان بارندگي 400تا 
. كند ميليمتر رويش دارد و گرما و خشكي شديد را تحمل مي

 ميانگين ، متر12 تا 10 حدود E. striaticalyxارتفاع درخت 
 قطر حفره سلولي و ، قطر اليافميليمتر،881/0 طول الياف

  و465/4 ،063/16 ضخامت ديوار سلولي چوب به ترتيب
ميزان مواد استخراجي . ه است ميكرون تعيين شد789/5

درصد و  48/3 و 38/6ترتيب  چوب برون به چوب درون و
 و 56/0ترتيب  رون بهچوب ب چوب درون و مقدار خاكستر

چوب برون  مقدار سلولز چوب درون و.  درصد است55/0
 درصد و مقدار ليگنين چوب درون 39/47 و 74/46ترتيب  به

ه ن شدي درصد تعي3/23 و 76/23و چوب برون به ترتيب 
 ).1351جوانشير،  (است

در مقابل  شدرختان رادوام چوب ) 1365(حجازي 
 مونه و اظهار داشت كهنارزيابي را  خسارت موريانه
 حمله ميزانها به چوب راش شديد و  خسارت موريانه

 ه و چشمگير بودآنموريانه به چوب عادي و چوب درون 
چوب درون نادرست بيش از چوب عادي راش مورد 

با بررسي ميكروسكپي نقاط تيره . ه استحمله قرار گرفت
 وجود حمله قارچي كه شايد فعاليت ،رنگ چوب

حجازي، (مشاهده شده است  ،كرد  را تشديد ميها موريانه
هاي  گونه، طي يك بررسي )1373 (پور حبيب). 1365

آوري و شناسايي كرد و  در خوزستان جمعموريانه زير را 
 در تمام 5 و 4 و 3اعالم نمود كه گونه هاي رديف 

 Microcerotermesگونه . شهرهاي استان انتشار دارند

diversus (Silverstri) و غير چوبي زنده گياهان چوبي  به
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كند و گونه   در منازل حمله ميخصوصبو غير زنده 
 :)1373پور،  حبيب (شود تري محسوب مي مهاجم

1- Microcerotermes gabrielis (Weidner) 
2- Microcerotermes buettikeri (Chhotani &Bose) 
3- Microcerotermes diversus (Silvestri) 
4- Amitermes vilis (Hagen) 
5- Anacanthotermes vegans (Hagen) 

 
 موريانه ،در يك بررسي) 1383(ش و همكاران خاميدب

Psammotermes hybostoma Desneux را در مناطق 
به اين موريانه . شني منطقه الباجي شناسايي كردند

گويند كه دامنه انتشار  زيرزميني، موريانه شن نيز مي
شود   يافت ميستپي و بياباني و در نواحي اداشته محدود 

 ).1382اميدبخش، (
 روي  راگونه موريانه 3در يك بررسي) 1378(باقري 

تهران - طرح جنات قمهاييكار گياهان مرتعي و جنگل
عالم نمود گياهان مرتعي و نهالهاي آلوده اشناسايي كرده و 

باقري،  (ندا ه خشك شد كامالها در اثر حمله اين موريانه
 :سه گونه موريانه عبارتند ازاين ). 1378

1- Anacanthotermes vagans Hagen (Iso: 
Hodotermitidae) 
2- Microcerotermes gabrielis Weidner (Iso: 
Termitidae) 
3- Amitermes vilis Hagen (Iso: Termitidae) 

 
براي ارزيابي  Konabe و Rokovaدر تحقيقي ديگر، 

هاي زيرزميني،  ابر موريانهنو در بر چوبهاي اشباع شده گينه
به ابعاد ، قطعاتي  گونه اصلي تجاري8چوب درون از 

 تكرار، 5 نموده و در آزمايشي با  ميليمتر تهيه25×25×250
در تماس با  )خوابيده( بصورت افقي در فضاي آزاد آنها را

 ماه نشان داد كه چوب 24نتايج بعد از . زمين قرار دادند
Kwilaله موريانه روي بعضي از  سالم بود و اثر حم

 Rokova ( مشاهده شدMalasاي و  ها مثل گردو گينه تخته

& Konabe, 1990(. 
حمله ) 1992(و همكاران  Barnacle، در استراليا

هاي اكاليپتوس را مورد مطالعه  ها روي تراورس موريانه
آهن كه مستعد  اين بررسي روي تراورسهاي راه. قرار دادند

 در نواحي خشك ،ريانه بودندپوسيدگي و حمله مو
تراورسها بصورت سطحي با . استراليا به اجرا در آمد

زوت آغشته شده بودند كه مورد حمله موريانه قرار وكرئ
هاي   سال مراحل و دخالت موريانه18در مدت . دنگرفت

بر  . مورد بررسي قرار گرفتMicrocerotemesجنس 
 Moserrutus هاي جنس  موريانهاساس نتايج بدست آمده،

بيشترين خسارت را  E. diversicolorبه تراورسهاي گونه 
 بزرگترين Microcerotermes و جنس هوارد كرد

 ,.Barnacle et al(بود كننده چوب در آن منطقه  نابود

1992.( 
 

 ها مواد و روش
آزمونهاي صحرايي كه به منظور ارزيابي به طور كلي، 

اند،  راحي شدهمواد حفاظتي، براي محافظت چوب آالت ط
 شكلي شبيه آنچه كه در با هايي مستلزم استفاده از نمونه

مختلف  ها آزموننحوه انجام اين. باشند  مي،عمل دارند
هاي چوبي   نمونه استفاده از شاملآنها ولي اساس ،است

هاي  است با مقدار معين جذب مواد حفاظتي در كنار نمونه
در زمين تا نيمه با كه تقري طوري بهشاهد و قرار دادن آنها 

ها متفاوت بوده  در آزمايش ميداني، اندازه نمونه. فرو رود
ها و   ميليمتر تا تراورس20هايي به مقطع  از چوبدستك و

پارساپژوه و  (استفاده شده استتيرهايي با اندازه كامل 
 .)1375همكاران، 
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 اصله درخت 4جهت تهيه مواد آزموني، تعداد 
ي از درختان سالم و بدون عيوب اكاليپتوس به طور تصادف

ظاهري رشد و آثار صدمات مكانيكي و خسارت حشرات، 
از درختان قطع شده ). 1 جدول( قطع گرديدند

 باتوجه به اينكه هيچ. تهيه شد  متر2هايي به طول  بينه گرده
 چوب برون بادوام Eucalyptusهاي جنس  كدام از گونه

  چوب درون گونه، در اين بررسي از)1378باقري، ( ندارد
E. striaticalyx سانتيمتر تهيه 100×8×8 قطعاتي به ابعاد 

هاي  گيري از تنش و جهت كاهش رطوبت و پيش
بندي شده تا خشك  كشيدگي در هواي آزاد دسته هم

آالت و  گرچه مقايسه دقيق بين دوام چوب. شدند
بندي   ولي طبقه،هاي مختلف كار دشواري است گونه
دوام، مستلزم وجود اطالعات كافي از آالت از حيث  چوب

. باشد كاركرد چوب در محل استفاده با آزمونهاي علمي مي
و  30×8×8، 25×5/2×5/2 به ابعاد مورد آزمونهاي  نمونه

 D-1758-86 نامه شماره ينيبراساس آ  سانتيمتر،47×2×2
المللي حفاظت   و روش انجمن بينASTM استاندارد

 ;ASTM, 1990 (تهيه شد )IRG/WP-1290 (چوب

Tsunoda & Nishimoto, 1986( .هاي  مشخصات نمونه
چوب بر روي پالك آلومينيومي حك و روي چوب نصب 

و ) بدون تيمار( ها شامل دوام طبيعي نمونه. گرديد

با  Betheelتيمارشده با مواد حفاظتي كرئوزت با روش 
 30 مليمتر جيوه در مدت زمان 638خالء اوليه حدود 

 ساعت و خالء 6 بار در مدت زمان 8ر حدود دقيقه، فشا
 كيلوگرم 05/35 دقيقه با ميانگين جذب 20نهايي حدود 

 درصد با شرايط 5در هر مترمكعب و سلكور با غلظت 
كيلوگرم در هر مترمكعب  71/5گفته شده با ميانگين جذب

ي چوب گونه اه  نمونه سپس).2 جدول( اشباع شدند
مايش نصب و پس از ، جهت پيش آز)تيمار نشده( راش

ها، در مراحل بعدي  ور موريانهضحصول اطمينان از ح
چوب ) شاهد( هاي تيمار نشده  عدد از نمونه30تعداد 
 30×8×8 و 47×2×2به ابعاد  E. striaticalyxدرون 

با ) ايستگاه تحقيقات الباجي(خوزستان  سانتيمتر در
هاي  سازي زمين بيش از نصف طول در خاك و نمونه آماده

 سانتيمتر به طور افقي در 25×5/2×5/2كوچكتر به ابعاد 
در سال  . سانتيمتري داخل خاك نصب شدند15عمق 
هاي آزموني اشباع شده با كرئوزت و سلكور   نمونه،دوم
  شده در ايستگاه الباجي نصب شدندياد ابعاد 3در 

هاي چوب در  بندي دوام نمونه ارزيابي و درجه ).2شكل(
 D-1758-86 نامه شماره ينيها براساس آ همقابل موريان

 ظاهري و هاي ه به صورت مشاهدASTM استاندارد
 .مشخص شدند) 3جدول ( ماكروسكپي

 
 ان قطع شدهت مشخصات درخ– 1جدول 

 (cm)ضخامت گرده بينه  (m)ارتفاع درخت  (m)قطردرخت 
 گرده بينه كد

 چوب درون ونچوب بر پوست كامل تا زير تاج تاج زير در برابر سينه

E.s-1 24 10 6 18 3/0 7/1 5/7 

E.s-2 22 10 7 19 5/0 9/1 6 

E.s-3 23 8 5 17 4/0 3/2 8 

E.s-4 26 12 6 16 4/0 8/1 5/8 

 



130 ... در مقابل خسارت موريانهE. stiaticalyx دوام چوب درون بررسي

 

  حشرات كامل موريانه-1شكل 
 

 هاي چوب آزمايش ميداني نمونه -2 شكل
 E. striaticalyx 

 
 E. striaticalyxور در چوب درون و سلكت و ميانگين ميزان جذب كرئوز– 2جدول 

 (kg/m3)ميزان جذب
 تعداد نمونه كد درخت

 سلكور كرئوزوت

E.s.1 20 64/58 17/4 

E.s.2 20 15/24 74/4 

E.s.3 20 30/31 66/5 

E.s.4 20 26 28/8 

 5/71 03/35 20 ميانگين

 
 

 ها بندي و ارزيابي ميزان تخريب چوب بوسيله موريانه درجه–3جدول
 درجه بندي طبقه ها ت نمونهوضيع

 10 سالم  خوردگي ريز2تا 1 يا م تخريب نداردئهيچ عال
 9 شروع تخريب  مقطع عرضيدرصد 3  و خوردگي تااثر حمله مشخص است

 8 تخريب كم مقطع عرضي درصد 10 تا 3خوردگي 
 7 تخريب متوسط مقطع عرضي درصد 30 تا 10 خوردگي متوسط وحمله 

 6 جديتخريب   مقطع عرضيدرصد 50 تا 30ي  و خوردگجديحمله 

 4 تخريب شديد  مقطع عرضيدرصد 75 تا 50شديد و خوردگي حمله 

 0 شكست كامل  استشكستهيا و نمونه افتاده 
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  و بحثنتايج
ها  بندي ميزان خسارت موريانه جهت ارزيابي و درجه

ها و پراكنش  هاي چوب، شناسايي موريانه روي نمونه بر
ان اهميت داشت كه با بررسي تسطح استان خوزسآنها در 

در   به شرح زير گونه موريانه6سوابق مشخص شد كه 
 :خوزستان فعاليت دارند

1- Microcerotermes gabrielis (Weidner) 
2- Microcerotermes buettikeri (Chhotani &Bose) 
3- Microcerotermes diversus (Silvestri) 
4- Amitermes vilis (Hagen) 
5- Anacanthotermes vagans (Hagen) 
6- Psammotermes hybostoma Desneux 

 

 در تمام شهرهاي استان 5 و 4 و 3هاي رديف  گونه
 به Microcerotermes diversusگونه . انتشار دارند

زنده بخصوص در چوبي زنده و غيرگياهان چوبي و غير
تري محسوب  كند و گونه مهاجم منازل حمله مي

دامنه  Psammotermes hybostomaگونه . شود مي
 و در نواحي استپي و بياباني زندگي  داردانتشار محدود

 موريانه شن نيز  و موريانه زيرزميني گونهبه اين. كند مي
، پور حبيب ;1382اميدبخش و همكاران،  (گويند مي

1373.( 
روي  ها بر چگونگي و ميزان خسارت موريانه

اي، براساس  ههاي دور بازديددر كه هاي چوب  نمونه
هاي چوب گونه   نمونه، نشان داد كه انجام گرفت3جدول 

راش كه به عنوان پيش آزمايش جهت انتخاب محل 
آزمايش ميداني نصب شده بودند، در سال اول مورد حمله 

 سال آن قسمت از 3ها قرار گرفته و پس از  شديد موريانه
، به طور كامل ها كه در داخل خاك قرار داشتند نمونه

براساس نتايج اين بررسي . ها تخريب شدند توسط موريانه
هاي نصب شده در آزمايش ميداني در  و ارزيابي نمونه
بدون ( هاي شاهد چوب درون اي، نمونه بازديدهاي دوره

 در سال سوم مورد E. striaticalyxگونه  ) تيمار حفاظتي
هاي  در نمونهها قرار گرفتند و ميزان تخريب  حمله موريانه

هاي شاهد   سال كليه نمونه8پس از . مختلف يكسان نبود
كه  طوري  به،چوب اين گونه به شدت تخريب شدند

كه به  سانتيمتر 25×5/2×5/2 به ابعاد  چوبهاي نمونه
 سانتيمتري داخل خاك قرار 15صورت افقي در عمق 

كمتر از (  رسيدند4گرفته بودند، به ميانگين تخريب درجه 
 ميانگين ميزان خسارت و به عبارت ديگر) رصد سالم د20

دت تخريب به شها  نمونهو  درصد ارزيابي شد 80بيش از 
هاي  نمونهآن قسمت از  ).3 و شكل 4جدول (شدند 

شاهد چوب درون اين گونه كه در داخل خاك قرار 
 به عبارت .)4 درجه( داشتند به شدت تخريب شدند

 رصد ارزيابي شد د80 ميزان خسارت بيش از ،ديگر
و آن قسمت از نمونه كه بيرون ) 4  و شكل4جدول (

خاك قرار داشت چندان مورد حمله قرار نگرفت كه علت 
 كه با ايجاد باشد  ميها  نور گريز بودن موريانهآن عموماً

روي چوب و يا از محل تركها و  پوشش خاكي بر
  قابل.نمايند ها مبادرت به تخريب مي شكافهاي روي نمونه

ها آثار خسارت قارچي   است بر روي همه نمونهيادآوري
يكي از علل تسهيل خسارت ممكن است نمايان بود كه 

 . ها به چوب باشد موريانه
ت و وهاي اشباع شده با كرئوز چوب درون نمونه

 و 03/35 ترتيب با ميانگين ميزان جذب حدود سلكور به
فاظتي  كيلوگرم در هر مترمكعب و عمق نفوذ مواد ح71/5

چوب سخت اشباع است و در (  ميليمتر4حدود كمتر از 
، پس از نصب در زمين )واقع آغشتگي سطحي انجام شد

گرفتند كه  مي همه ساله مورد بازديد قرار) آزمايش ميداني(
از سال هفتم آثار تخريبي مشاهده گرديد كه پس از 

 ميانگين تخريب به درجه) 4جدول (بندي  ارزيابي و درجه
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و به عبارت ديگر رسيد )  درصد سالم80ود حد (9
 . درصد ارزيابي شد20ميانگين ميزان خسارت كمتر از 

 هاي هميداني چون ارزيابي براساس مشاهددر آزمايش 
ت وگيرد، تفاوت اثرات حفاظتي كرئوز ظاهري صورت مي

ها، در سالهاي اوليه  و سلكور در مقابل حمله موريانه
د كه ممكن است در ادامه شروع تخريب چندان مشهود نبو

 بررسي و ارزيابيهاي بعدي تغييرات و تفاوتها ظاهر گردند
 .شود و تحقيقات بيشتري در اين زمينه توصيه مي

 
 

  E. striaticalyxهاي شاهد چوب   نمونه–3شكل 

  سانتيمتري خاك15در عمق 
 E. striaticalyx نمونه هاي شاهد چوب –4شكل 

 اخل خاكبيش از نصف طول در د
 
 

  در مقابل موريانهE. striaticalyxدرجه بندي نمونه هاي چوب ارزيابي و  ميانگين -4جدول 
 )Numerical Rating (تيمار، ابعاد و درجه

 )Creosote (كرئوزوت )Celcure (سلكور )Control (شاهد

cm 8×8×30 cm 5/2×5/2×25 cm 8×8×30 cm 5/2×5/2×25 cm 8×8×30 cm 5/2×5/2×25 
 سال

 تعداد
 مونهن

 درجه درجه درجه درجه درجه درجه

1 30 10 10 10 10 10 10 
2 30 10 10 10 10 10 10 
3 30 9 9 10 10 10 10 
4 30 9 9 10 10 10 10 
5 30 7 7 10 10 10 10 
6 30 7 7 10 10 10 10 
7 30 4 4 9 9 9 9 

8 30 4 4 * - - - 
 .  ارزيابي نشد:*
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 .و عصاره، م. ، بپور حبيب، .، سليمان نژاديان، ا.اميدبخش، م −
بررسي مقاومت درختان اراضي شني خوزستان به . 1382، .ح

. Psammotermes hybostoma Desneuxموريانه 
 .51-44: 60پژوهش و سازندگي، 

ها در گياهان مرتعي و  بررسي فون موريانه. 1378، .زباقري،  −
ح جنات و بررسي امكان مبارزه بيولوژيكي با آنها درختكاري طر

، مركر تحقيقات گزارش نهايي طرح تحقيقاتي. در شهرستان قم
 . صفحه29. كشاورزي و منابع طبيعي استان قم

حفاظت . 1375، .ياره، ح و تقي. پور، م ، فائزي.پارساپژوه، د −
 انتشارات دانشگاه ،.، گ. تأليف ويلكينسون، ژ.صنعتي چوب

 . ص657 .2294، شماره تهران
. هاي ايران جنگلها، درختان و درختچه. 1355 ،. ح،ثابتي −

 810 .تشارات سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعينا
 .صفحه

 434. انتشارات دانشگاه تهران. اكاليپتوس. 1351 ،. ك،جوانشير −
 .صفحه
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Abstract 
Eucalypts, to somehow resistant against dryness, saltiness and adaptable to harsh and 

different climates are fast growing trees with medicinal, industrial and traditional applications. 
In this study resistance of heart wood of E. striaticalyx F.V.Muell was evaluated against 
termites attack in both treated and untreated conditions using protective materials of celcure and 
creosote in field test based on ASTM. 1990. D-1758 (Standard Method of Evaluating Wood 
preservatives by Field Test with Stakes). The experiment was carried out in Khoozestan 
province (Albaji station in Ahvaz). For this purpose, samples with dimensions of 2.5×2.5×2.5, 
30×8×8 and 47×2×2 centimeters were prepared and saturated with creosote and 5 percent 
celcure. The damage of termites to E. striaticalyx control samples was ordinarily started after 3 
years. The gradual damage was estimated as 70% after 9 years. Soft rot which supposedly 
facilitate the damage by termites were observed on all of the samples. The damage on wood 
samples treated with creosote and celcure was observed after six years, with the approximate 
amount of 25% after seven years. 
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