
   

  كاملدولنسيس بررسي دوام چوبهاي توسكا، چنار، اكاليپتوس
  حل بندر بوشهرادر سدر مقابل حفاران دريايي  و كرت
 ١عبدالرحمن حسين زاده و ١حبيب اله عرب تبارفيروزجايي ، ١علي رضانژاد

  
پتوس اكالي ،(Platanus orientalis)، چنار (Alnus subcordata) هاي توسكا هاي آزموني از گونه نمونه

ميليمتر  ٢٠٠×٧٥×٢٠به ابعاد  (Acacia arabica) و كرت  (Eucalyptus camaldulensis)  كاملدولنسيس
هاي شاهد  نمونه هاي اشباع شده همراه نمونه اشباع شدند. %٥سلكور تهيه و به روش بتل با مواد حفاظتي كرئوزوت و

حفاران  وام نمونه هاي آزموني در مقابلنصب شدند. د ,وشهر در داخل دريابها در ساحل بندر  اين گونه
ماه استقرار در آب دريا، بر اساس آيين نامه ٦٤و  ٥٨, ٥٣, ٤٧, ٣٨, ٢٩, ٢٤, ١٥, ٩ پس از (marine borers)دريايي
مورد ارزيابي  ،(IRG)انجمن جهانی حفاظت چوب  ٤٤٣٢و دستورالعمل شماره ASTMاستاندارد  D-2481شماره 

كاملدولنسيس  كاليپتوساماه و  ٩ پس ازچنار و  نمونه هاي شاهد توسكا ت آمده نشان داد كهبدسنتايج . قرار گرفتند
چنار اشباع و  نمونه هاي توسكا ماه استقرار در دريا, به طور كامل تخريب شدند. ٢٩و كرت پس از ماه  ٢٠پس از 

 چنار و  . نمونه هاي توسكا) رسيدند(تخريب كامل 0به درجه تخريب  ماه استقرار در دريا، ٣٨پس از  ,شده با سلكور
به وسيله حفاران دريايي تخريب نشدند ولي آثار پوسيدگي نرم در سطوح  ماه ٦٤پس از , اشباع شده با كرئوزوت

 ه ما ٥٣اشباع شده با كرئوزوت پس از  كاملدولنسيس كاليپتوسانمونه هاي آزموني  نمونه ها به طور كامل مشهود بود.
. علت آن ممكن شدندبه طور كامل تخريب استقرار در دريا، ماه  ٣٤پس از, باع شده با كرئوزوتاش همين طور كرت و

  است ميزان پايين جذب كرئوزوت در نمونه هاي اكاليپتوس كاملدولنسيس و كرت باشد. 
  

  دوام سلكور و كرئوزوت، اشباع، چوب، حفاران دريايي،كليدي: هاي  واژه
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  مقدمه
از مهمترين  (Termite of the sea)و ليمنورياي چوبخوار يا موريانه دريايي  (Ship worm)كرم كشتي  تردو يا  

). اين دو جانور در بسياري از نقاط ديگر ١٣٨١حفاران دريايي در سواحل جنوب ايران مي باشند(رضانژاد و همكاران, 
) با بررسی عوامل مخرب چوب در منطقه آمازون ١٩٩٨( Brandaoو  Gomesنيز از حفاران مهم دريايي مي باشند.

از خانواده    Martesiaو  جنس Teredinideaeاز خانواده  Teredoبه اين نتيجه رسيدند که نرم تنان جنس
Pholadideae  و سخت پوست جنسLimnoria   از خانوادهLimnoriideae موجودات اصلی مخرب ,

نرم تن جنس مارتزيا در سواحل درياي خزر, فقط چوب چسب مي باشد های در تماس با آب دريا می باشند.  چوب
) نيز ١٩٩٥( Cooksoonو Barnacle. )١٣٧١, پارساپژوه و رضانژاد( و عامل مخرب چوب محسوب نمي شود

با انواع مختلف مواد حفاظتی  Eucalyptus macrohynchaوضمن بررسی دوام چوبهای اشباع شده کاج رادياتا 
سال, به اين نتيجه رسيدند که مهمترين  ٢٥به مدت Sydneyو Kwinanaآنها در دو منطقه حاوی مس و نصب

، نرم تن دوكفه اي از  (Teredo navalis)حفاران دريايی اين مناطق انواع تردو و ليمنوريا می باشند. كرم كشتي
دم است. صدفها با مي باشد. اين جانور داراي دو صدف در سر و  Teredoو از جنس  Teredinidaeخانواده 

روند. گالري يا سوراخ ايجاد شده  سطوح سفت و خشن، به جاي پوشش، به عنوان ابزار برش و ايجاد گالري, بكار مي
  در چوب، از تركيبهاي آهكي پوشيده مي شود و با رشد الرو، طول آن گسترش مي يابد. در حالي كه طول

  Teredo navalis   كرم كشتي از استميليمتر  ١٢, ولي طول صدف آن حدود سانتيمتر برسد ٦٠ممكن است به .
تغذيه مي كند. اين جانوران مي توانند خسارات سنگيني به  (minute organism)خرده چوب و جانوران ريز

اين جانوران در مقابل مواد شيميايي(سموم) ضعيف مي باشند، ولي كنترل آنها   ها, وارد كنند. اگرچه ها و كشتي اسكله
  بر اساس نتايج بررسي پارساپژوه و رضانژاد ).,١٩٩٥Columbia Encyclopedia( مشكلي جدي استهنوز 

)، تأسيسات چوبي در سواحل شمالي در مقايسه با سواحل جنوبي كشور، بيشتر تحت تاثير آسيب و خسارت ١٣٧١(
ساحلي، آثار پوسيدگي نرم در  عالوه بر وجود انواع پوسيدگي در داخل شناورها و تأسيسات چوبي ند.قارچي قرار دار

د. براساس نتايج اين تحقيق، سواحل جنوبي درياي خزر فاقد حفاران وش ميسطوح چوبهاي مستقر در دريا نيز مشاهده 
، عالوه بر پوسيدگي، خسارت عمده به چوبها به وسيله كشور  دريايي مخرب چوب مي باشد. در سواحل جنوب

با ) با نصب نمونه هاي آزموني شاهد و اشباع شده ١٣٨٠نژاد و پارساپژوه(حفاران دريايي انجام مي گيرد. رضا
  ، كرويينگ(Shorea laevis)، باالئوي زرد(Tectona grandis) اجــــــــهاي س هــــونـــگكــــرئوزوت از 

 (Dipterocarpus alatus) چنگال و(Balanocarpus heimii)  در ساحل چابهار به اين نتيجه رسيدند كه 
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هاي اشباع  همه نمونه ليو ,نمونه هاي شاهد فقط چوب چنگال تخريب نشد ميانماه استقرار در دريا، از  ٢٧پس از 
) با بررسي دوام چوبهاي خارجي ١٣٨٠همكاران( . رضانژاد وسالم باقي ماندندماه استقرار در دريا  ٢٠شده پس از 

كه نمونه هاي شاهد چوبهاي ساج و  كردند مورد مصرف در ساخت شناورهاي چوبي در ساحل بوشهر گزارش
ع شباهاي ا تخريب در نمونه .ماه استقرار در دريا به وسيله نرم تنان (تردو) مورد حمله قرارگرفتند ٩باالئوي زرد پس از 

مونه هاي ساج از بقيه بيشتر بود. پس از نماه شدت تخريب در  ٢٣ماه شروع شد، پس از  ٢١شده با كرئوزوت، پس از 
شدت تخريب در نمونه هاي چنگال از بقيه گونه ها  .ماه استقرار در دريا، همه نمونه هاي اشباع شده تخريب شدند ٢٨

ه اين نتيجه رسيدند ب) در ادامه با بررسي دوام همين چوبها در ساحل بندرعباس ١٣٨١( همكاران كمتر بود. رضانژاد و
دريا به وسيله نرم تنان مورد حمله قرارگرفت. چوب باالئوي  ماه استقرار در ٩كه نمونه هاي شاهد چوب ساج پس از 

نسبت به دو گونه ساج و  زرد نيز از نظر مقاومت در مقابل حفاران دريايي مشابه چوب ساج بود. چوب كرويينگ
ولي  ,ماه استقرار در دريا كامال تخريب شد ٢١باالئو از دوام بيشتري برخوردار بود، اگرچه چوب اين گونه نيز پس از 

ير از نمونه هاي اشباع شده با غ قرار در دريا تخريب نشدند.تماه اس ٤٦پس از  ،هاي شاهد چوب چنگال نمونه
قرار در تماه اس ٤٦باع شده پس از شقرار در دريا تخريب شدند، بقيه نمونه هاي اتماه اس ٢١كرئوزوت باالئو كه پس از 

گونه  ٧با بررسي اثرات تخريبي عوامل مخرب دريايي برروي ) ١٣٨١. عرب تبار و همكاران(ددريا، تخريب نشدن
حل بندرعباس به اين ساچوبي داخلي شامل راش، بلند مازو، ممرز، توسكا، چنار، اكاليپتوس كاملدولنسيس و كرت در 

ان گونه تيمار حفاظتي) در مقابل حفار (بدون هيچطبيعي يك از چوبهاي مورد بررسي در حالت  نتيجه رسيدند كه هيچ
دريايي مقاوم نمي باشند. اشباع چوب با كرئوزوت و به روش سلول پر، باعث افزايش دوام چوبها شد و غير از گونه 

ماه استقرار در دريا، همچنان  ٣٠تخريب شدند، بقيه گونه ها پس از نها، هاي ممرز و كرت كه نمونه هاي اشباع شده آ
نمونه هاي آزموني در سواحل بوشهر به وسيله  رضانژاد و  ارزيابيبر اساس نتايج  .دبدون عالئم تخريب باقي ماندن

هاي  نمونه وماه  ١٤ماه و بلند مازو پس از  ٩نمونه هاي شاهد راش و ممرز در مدت حدود   )،١٣٨٢همكاران (
ب به شدت تخريماه استقرار در دريا،  ١٤و ممرز پس از  آزموني اشباع شده با سلكور گونه هاي راش، بلند مازو

 هما ٣٨بلند مازو و ممرز پس از  و ماه٢٩نمونه هاي آزموني اشباع شده با كرئوزوت گونه هاي راش پس از  شدند.
  شدند.  تخريببه طور كامل استقرار در دريا 

كاهش ميزان تخريب در شناورهاي چوبي، مستلزم ارزيابي ميزان و نحوه خسارات عوامل مخرب دريايي 
هدف از اين  .اع چوبهاي مناسب شناورسازي با سموم و روشهاي موثر حفاظتي استبرروي گونه هاي چوبي، اشب

 سخت پوستان دريايي، بررسي اثر تنان و تحقيق، گروه بندي دوام طبيعي چوبهاي تجاري مورد مطالعه در مقابل نرم
مصارف  با دوام در مقابل  عوامل مخرب دريايي، انتخاب و شناسايي چوبهاي مواد حفاظتي بر افزايش دوام چوب در

  ساخت شناورهاي چوبي و تأسيسات دريايي و استفاده بهينه از چوب بود. دريايي و توصيه استفاده از اين گونه ها در
   

  مواد و روشها
 ٣به  هعمدبه نحو  (Marine testing)آزمونهاي معمول چوبخواران دريايي  آزمونهاي معمول مقاومت به تخريب:

 لظت هاي متفاوت بهغ افزودن مواد شيميايي با با (Toxicity screening test) زان سميتروش آزمون ارزيابي مي
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قراردادن بلوكهاي كوچك تيمار شده در معرض چوبخواران دريايي و در , محلولهاي نمك حاوي چوبخواران دريايي
انجام  ,ازه هاي درياييآزمونهاي دريايي(واقع در دريا) به منظور شبيه سازي شرايط براي س و محفظه هاي ويژه

 ، نمونه هاي آزموني در مكاني قرار مي گيرند كه در معرض چوبخواران دريايي باشند(پارساپژوهآخر . در روششود مي
  مون چوبخواران دريايي در اين تحقيق روش سوم بود.ز). اساس آ۱۳۷۵ و همکاران،

  ، چنار (Alnus subcordata) وسكاــتل امـــررسی شــــورد بـــم هاي ونهــــگآماده سازي نمونه ها: 
(Platanus orientalis)، توس كاملدولنسيسـكاليپا  (Eucalyptus camaldulensis)  رتــــــو ك  

 (Acasia arabica)  بود. نمونه هاي توسكا از منطقه سنگده پل سفيد, چنار از منطقه كرج, اكاليپتوس از دهنوي
 هيته ميليمتر ٢٠٠×  ٧٥×  ٢٥ابعاد آزمايشي به هاي نمونهشدند. ممسني و كرت از منطقه بوشهر تهيه 

جهت  ميليمتر ١٦ سوراخي به قطر ، انتها  سانتيمتر از يك ٢برروي نمونه ها به فاصله  .),١٩٨٥Monsieurشدند(
   تعبيه شد. عبور طناب نايلوني،

 ) و با مواد حفاظتي كرئوزوت Full cell processاشباع نمونه هاي آزموني به طريق سلول پر ( اشباع نمونه ها:
 ٣/٤٨درصد ، بي كرومات سديم  ٥٠( سولفات مس درصد  ٥ سلكور ومورد مصرف در اشباع تراورسهای راه آهن 

درصد ) انجام و مقدار جذب بر مبناي وزن خشك نمونه ها با در نظر گرفتن حجم ٧/١اكسيد كرم درصد و 
). نمونه هاي با مقدار جذب كمتر از ده درصد ١شماره  (جدول اسبه شدسوراخهاي تعبيه شده برروي نمونه ها، مح

ماه جهت تثبيت ماده حفاظتي برروي چوب،  ٢نمونه هاي اشباع شده، حداقل به مدت  شدند.ميانگين جذب، حذف 
  . نگهداري شدنددرصد  ۶۵ ±۵و رطوبت نسبی ºC   ۲±  ۲۰ درجه حرارتدر 

اي آزموني اشباع شده و شاهد به طور جداگانه در حلقه هايي از طناب نايلوني كه نمونه هاستقرار نمونه ها در دريا: 
ها بايد  ، نمونه IRG/WP 4432(1985)استاندارد  با توجه بهدسته بندي شدند. , با گره از هم فاصله داده شده بود

هاي ايجاد شده اين فاصله  . گرهباشندمعرض تخريب تا همه سطوح در  ميليمتر از هم فاصله داشته باشند  ٢٥حداقل 
در همه  بر اساس بررسي انجام شده توسط نگارنده، حفاران دريايي ). از آنجايي كه١شماره  (شكل كردندها را تامين 

فصل مشخصي در  ,جهت نصب نمونه هاي آزموني بنابراين  ,فصول از سال در سواحل جنوب ايران فعال مي باشند
احتمالي كرئوزوت و سلكور بر نمونه هاي شاهد، نمونه هاي اشباع شده و  اثر نظر گرفته نشد. جهت جلوگيري از

شاهد با فاصله از هم برروي پايه هاي اسكله صيادي صلح آباد در بندر بوشهر نصب شدند. تخريب ضربه گيرها و 
فعاليت  در اين مناطق بود. به علت شدت هاي نصب شده در اسكله نمايانگر فعاليت آبزيان مخرب دريايي چوب

ها در  آبزيان مخرب در محدوده جزر و مد آب، طول طناب به اندازه اي انتخاب شد كه در جزر و مد حداكثر، نمونه
     ور باشند .  داخل آب غوطه

  ميانگين جذب كرئوزوت و سلكور در نمونه هاي آزموني -١شمارهجدول                            
  

  )(Kg/m3ميانگين جذب  گونه  رديف
  سلكور  كرئوزوت 

  ١٩/٥  ٨٠/٤٥٦  توسكا  ۱
  ٥/ ٠٧  ٠٩/٤٤٠  چنار  ۲
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  ٠٧/١  ٨٠/٩٠  اكاليپتوس    ۳
  -  ٩٨/ ٩١  كرت  ۴

  
  محاسبه ميزان تخريب:

 استاندارد    D 2481نامه شماره و آيين IRG/WP 4432(1985)جهت درجه بندي ميزان تخريب از دو استاندارد 

ASTM ستاندارد ). ا٣و٢استفاده شد(جداول شمارهASTM      براي تخريب سخت پوستان و نـرم تنـان معيـار درجـه
بندي جدا پيشنهاد نكرده است و فقط به طبقات سالم, خسارت خفيف, خسارت متوسط, خسارت شـديد و شكسـت   

اي براي اين دو نوع تخريب مي  داراي معيار جداگانه (IRG)نمونه اكتفا كرده است. اما انجمن جهاني حفاظت چوب 
از سطح چوب شـروع مـي    (Gribble)تخريب چوب به وسيله سخت پوستان مانند موريانه دريايي يا ليمنوريا باشد.

جفت پاي برابر و يكسان است كه در هنگام كامل شدن در طرفين شكم  ٧شود و قابل رويت است. اين جانور داراي 
 cm٥ه در چوب حفر مي كند گـاه بـه طـول    تجاوز نمي كند و داالنهايي ك ٥  mmقرار دارد. طول موريانه دريايي از

رسد. داالنهاي حفر شده نزديك به سطح چوب مي باشد و سوراخهاي ورودي به علت حفر اريب داالنهـا, بيضـي    مي
  شـــكل اســـت. ليمنوريـــا چـــوب را جويـــده و مـــي بلعـــد و در دســـتگاه هاضـــمه خـــود بـــا ترشـــح آنـــزيم

(Amylolyctic Cellulytic enzymes)  پارسـاپژوه و  چـوب را هضـم و قابـل اسـتفاده كنـد (      , قنـدها و سـلولز
. سوراخهاي سوزني سطح چوب نمايانگر ورود الرو تردو به داخل آن مي باشد. در مراحـل ابتـدايي   )١٣٧١, رضانژاد

قابل انجام است. بر اساس توصيه هر دو استاندارد, در  Xتخريب, برآورد دقيق ميزان آن به وسيله راديوگرافي با اشعه 
  به عنوان تخريب كلي گزارش مي شود. ), ١رد ميزان تخريب چوب, متوسط تخريب نمونه ها (فرمول شماره برآو

  
  I= nY/ n     )                             ١( فرمول شماره                                       

 Iمتوسط درجه تخريب = 

nتعداد نمونه در هر درجه تخريب = 

Yيب  = درجه تخر       
     

  (Molluscan grading) درجه بندي ميزان تخريب چوب به وسيله نرم تنان دريايي -٢شماره  جدول         
 تخريب درجه طبقه بندي وضعيت نمونه

ASTM IRG 
 0 10  سالم  بدون عالئم تخريب

 1 9  خسارت خفيف  % سطح چوب ١٥يك يا چند گالري و مجموع آنها كمتر از 
 2 7  ت متوسطخسار  % سطح چوب ٢٥درصد پوشش گالريها بيش از 

 3 4  شديدخسارت   % سطح چوب  ٢٥ – ٥٠درصد پوشش گالريها بين 
 4 0  شكست نمونه  % سطح چوب ٥٠درصد پوشش گالريها بيش از 

     



  
٦

 (Crustacean grading)سخت پوستان درياييدرجه بندي ميزان تخريب چوب به وسيله  -٣ ل شمارهجدو
  ريبتخ درجه  طبقه بندي  وضعيت نمونه

ASTM IRG 
 0 10 سالم بدون عالئم تخريب

 1 9 خسارت خفيف % كل سطح ١٠يك يا چند گالري و مجموع آنها كمتر از 
 2  7 خسارت متوسط شكل كلي نمونهعدم تغيير  و سطح  % ١٠درصد پوشش گالريها بيش از 

 3 4 شديدخسارت  شكل هندسي نمونه ها تغيير الري وسطح نمونه ها كامال پوشيده از گ
 4 0 شكست نمونه با فشار دستشكست  و ياآن  شكست وبيش از نصف حجم  نخورده شد

   
   نتايج 

 پس از ،درياييحفاران  در مقابل و كرت اكاليپتوس كاملدولنسيس، دوام نمونه هاي آزموني از گونه هاي توسكا، چنار
استاندارد  D-2481اه استقرار در آب دريا، بر اساس آيين نامه شماره م ٦٤و  ٥٨, ٥٣, ٤٧, ٣٨, ٢٩, ٢٤, ٩،١٥

ASTM انجمن جهانی حفاظت چوب ٤٤٣٢و دستورالعمل شماره(IRG) سطوح  .مورد ارزيابي قرار گرفتند
هاي نصب شده در دريا, در فاصله زماني كوتاه, مملو از انواع چوب چسب از جمله باالنوس مي شود. چه بسا  نمونه
در هر بازديد و ارزيابي ، صدفهاي آنها مانع دسترسي حفاران دريايي به نمونه ها شود و از دقت ارزيابيها بكاهد.  تجمع

نامه  اساس آييندرجه تخريب بر بعد) به آرامي و با دقت از سطح چوب كنده شدند و ٢شماره  چوب چسب(شكل
سوراخهاي بسيار ريز سطوح  ).٤شماره (جدول ) مشخص شد٢شماره (جدول ASTM استاندارد  D 2481شماره

جانبي چوب نمايانگر ورود الرو تردو به داخل آن مي باشد. در مراحل ابتدايي تخريب, برآورد دقيق ميزان آن به 
قابل انجام است. به علت نبود امكانات الزم,  برآوردها به صورت نظري و برش تعدادي  Xوسيله راديوگرافي با اشعه 

  م شد. از نمونه ها انجا
  

  نتايج ارزيابي و درجه بندي تخريب نمونه هاي آزموني نصب شده در دريا -٤جدول شماره
     
                                               تيمار و     

  مدت(ماه)
  
  گونه 

  كرئوزت  %٥سلكور  شاهد
۹ ۱۵  

  
 

٢١ ۲٩ ۹ ۳۸ ۹ ۱۴ ۲۴ ۲۹ ۳۸ ۴۷ ۵۳ ۵۸ ۶۴ 

 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 - - - 0 توسكا 

 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 10 - - - 0 چنار

   0 4 7 7.8 10 10 10 7 10 0 - - 7 اكاليپتوس

     0 4  7 9 10 - - 0 3 10 -   كرت

  
       بحث



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
٧

استقرار  هما ٩چنار در مدت حدود  بر اساس نتايج ارزيابي نمونه هاي آزموني، نمونه هاي شاهد گونه هاي توسكا و 
توسكا، چنار، اكاليپتوس نيز با بررسي دوام چوبهاي  )١٣٨١عرب تبار و همكاران(طور كامل تخريب شدند. به  در دريا،

يك از چوبهاي مورد بررسي در حالت  حل بندرعباس به اين نتيجه رسيدند كه هيچساكاملدولنسيس و كرت در 
ماه استقرار در  ٩درجه تخريب نمونه هاي توسكا و چنار پس از  و در مقابل حفاران دريايي مقاوم نمي باشندطبيعي 

ماه استقرار  ٩از اكاليپتوس پس نمونه هاي  درجه تخريب (شكست نمونه) اعالم شد. 4برابر IRGدريا براساس معيار 
به طور ه ها ماه بود كه همه نمون٢٩پس از  ،دوره بعدي ارزيابي نمونه هاي شاهد اكاليپتوس (متوسط) بود. 7در دريا، 

نكته قابل توجه, درجه تخريب مشاهده شده پس از سپري شدن زمان مذكور  رسيدند. 0به درجه كامل تخريب و 
است و ممكن است با دوام نمونه ها تا رسيدن آنها به آن درجات تخريب, متفاوت باشد. الزمه آن, ارزيابي نمونه ها 

ماه استقرار در  ١٥هاي شاهد كرت پس از  دي تر مي باشد. نمونهدر دوره هاي زماني منظم است كه نتايج آن كاربر
وضعيت  .ماه به طور كامل  تخريب شدند ٢٩ماه به شدت و پس از  ٢١دريا، بدون عالئم تخريب بودند. پس از 

يس و دوام نسبي بيشتر نمونه هاي دو گونه اكاليپتوس كاملدولنس ها در ساحل بندرعباس نيز تقريباً مشابه بود. نمونه
گونه  ٢٢) مطابقت دارد. ايشان ضمن بررسي آزمايشگاهی دوام طبيعی تعداد ١٩٩٦(Cookson كرت با نتايج تحقيق 

و قراردادن   ٤/٥ kg/m3با ميزان جذب  CCAتجارتی استراليا همراه نمونه های اشباع نشده و اشباع شده با محلول 
 Limnoria tripunctataنه در مخزن های حاوی سال و به طور جداگا ١های کوچک آزمونی به مدت  نمونه

های پهن برگی که در مقابل حشرات و قارچها و در  به اين نتيجه رسيد كه بيشتر چوب  pedicellatus  Lyrodusو
تماس با خاک  با دوام  می باشند، در مقابل حفاران دريايی مقاوم هستند. همچنين بلوکهای مستقر در مخزن حاوی 

Lyrodus pedicellatus بيشتر از مخزن حاوی Limnoria tripunctata    به وسيله ميکروارگانيسم ها دچار
پوسيدگی شدند. ليمنوريا می تواند از گالری خود خارج شود و شايد ميسيليوم های سطحی را مورد تغذيه خود قرار 

ماه استقرار در دريا  ٩توس پس از نمونه هاي آزموني اشباع شده با سلكور گونه هاي توسكا، چنار و اكاليپ می دهد.
) و ٣شماره (شكل 4چنار به درجه تخريب  و نمونه هاي توسكا ،ماه ٣٨ولي پس از  ,بدون عالئم تخريب بودند

علت تخريب ممكن است آبشويي  ).٤شماره (شكل رسيدند 2ماه به  درجه تخريب  ٣٨هاي اكاليپتوس  پس از  نمونه
برابر يك ماه  ASTMاستاندارد D 2481نامه شماره ت مواد حفاظتي براساس آييننمونه ها باشد. حداقل دوره تثبي

 ۶۵ ±۵و رطوبت نسبی ºC ۲±  ۲۰درجه حرارت در نمونه ها پس از اشباع, حدود دو ماه  مي باشد, درحالي كه
ستقرار در ماه ا ٦٤توسكا و چنار پس از  اشباع شده با كرئوزوت گونه هاي نمونه هاي. نده بودنگهداري شددرصد 

دريا تخريب نشدند. با توجه به دوام طبيعي پايين دو گونه توسكا و چنار، عدم تخريب آنها به علت تاثير مثبت 
ماه  ٣٨نمونه هاي كرت پس از  و ماه استقرار در دريا ٥٣نمونه هاي اشباع شده اكاليپتوس پس از  .كرئوزوت مي باشد

ميزان جذب كرئوزوت در نمونه هاي اين دو گونه از بقيه بسيار كمتر و . شدند تخريب به طور كاملاستقرار در دريا 
در حدود يك پنجم بود. با توجه به دوام طبيعي باالتر دو گونه مذكور نسبت به دو گونه توسكا و چنار, با تيمار 

سلول پر اشباع چوب با كرئوزوت و به روش . متفاوت و افزايش ميزان جذب مي توان دوام آنها را افزايش داد
  .  بيشترين تاثير را بر دوام چوبها در مقابل حفاران دريايي داشت

  
  منابع مورد استفاده



  
٨

انتشارات  تآليف ويلكينسون ژ. گ.، . حفاظت صنعتي چوب . ١٣٧٥ .، فائزي پور، م. و تقي ياره، ح.,د پارساپژوه، -١
  ,٢٢٩٤دانشگاه تهران، شماره 

. بررسي عوامل تخريب و امكان افزايش عمر مفيد چوبهاي مستقر در آب و در ١٣٧١پارساپژوه, د. و رضانژاد, ع.,-٢
  محيط هاي مرطوب. گزارش پروژه مطالعاتي, شركت سهامي شيالت ايران. 

بررسي دوام چوبهاي خارجي مورد مصرف در ساخت شناورهاي چوبي در  .١٣٨٠، د.،پارساپژوه ورضانژاد،ع.  -٣
  .٧٨-٨١ :٥١شماره مجله پژوهش و سازندگي، احل استان سيستان و بلوچستان.مقابل عوامل مخرب دريايي در سو

مخرب چوب شناورها و سازه هاي دريايي در . عوامل ١٣٨١ ،ح.، عرب تبارفيروزجاييو .پارساپژوه، د د، ع.،رضانژا -٤
  . ٥٩-٧٢: ١٦، شماره ايران چوب و كاغذ تحقيقات ، مجله سواحل ايران.

بررسي دوام چوبهاي خارجي مورد مصرف در  .١٣٨١ ،ح.، عرب تبارفيروزجاييو .پژوه، دپارسا د، ع.،رضانژا -٥
 مجله پژوهش و سازندگي، شماره  ساخت شناورهاي چوبي در مقابل عوامل مخرب دريايي در سواحل استان بوشهر.

١٩-٢١: ٥٣,  
ينگ و چنگال ويوبهاي ساج، باالئو، كر. بررسي دوام چ١٣٨١ ،ح.، عرب تبارفيروزجاييو .پارساپژوه، د د، ع.،رضانژا -٦

مجله پژوهش و سازندگي،  مورد مصرف در سازه هاي چوبي در مقابل حفاران دريايي در سواحل استان هرمزگان،
  .٤٦-٤٩: ٥٤  شماره

. بررسي مقدماتي اثرات تخريبي عوامل مخرب دريايي ١٣٨١د، ع. و حسين زاده، ع.عرب تبارفيروزجايي، رضانژا -٧
  ، انتشارات  مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع١٧گونه چوبي در بندر عباس، مجله چوب و كاغذ، شماره  ٧برروي 

 بررسي دوام چوبهاي راش، بلندمازو و ممرز در. ١٣٨٢،ح. و حسين زاده، ع.، عرب تبارفيروزجايي د، ع.،رضانژا -٨
  .٦٣-٧٦: ١٨-١، شماره ايران و كاغذچوب  تحقيقات مجله. عوامل مخرب دريايي در سواحل بندر بوشهر مقابل

  
9-ASTM.1990. D 2481, Standard Test Method for Accelerated Evaluation of wood preservatives for 

Marine Services by Means of Small size specimens. ASTM Standard, volume 04:09 –wood, Philadelphia, 
PA.  
 
10- Cookson, LJ, 1996. An aquaria test of the natural resistance against marine borers of 
some commercial timbers available in Australia. Document -International-Research-
Group-on-Wood-Preservation. No. IRG-WP-96-10145, 8 pp.; Paper prepared for the 
27th Annual Meeting, Guadeloupe, French West Indies, 19-24 May, 1996. 
 
11- Gomes, JI., Brandao, AT-de-O., 1998. Contribution  to the study of the 
biodegradation of some Amazonian woods in contact with water. Boletim da Faculdade 
de Ciencias Agrarias do Para, Brazil. Publ. No. 30, 65-75. 
 
12-Monsieur  G.C.,1985. Standard test for determining the protective effectiveness of a 
Preservative in the marine environment. IRG/WP/4432. 

 
13-No name, 1995. The Columbia Encyclopedia, Fifth Edition, Columbia University 
Press. 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
٩

 
Resistance of some Iranian hardwoods against marine  

 borers in Boshehr port coast (Persian Gulf) 
 

Rezanejad, A.1, Arabtabar, H.1 and Hosseinzadeh, A.1 

 
Abstract 
           Four hardwood species including: Alder (Alnus subcordata), Oriental plane 
(Platanus orientalis), Eucalyptus camaldulensis and Babul (Acacia arabica) were 
treated with Creosote and Celcure. The dimension of samples were 20 x 7.5 x 2 cm. 
Both preservative treated and untreated samples were placed in seawater (Boshehr in 
Persian Gulf) according to IRG/WP-4432 (1985). After 9,15, 24, 29, 38, 47,53,58 and 
64 months, the samples were inspected according with recommendation of IRG/WP-
4432(1985) and ASTM D- 240. All the control samples (untreated wood) of Alder and 
Oriental plane over 9 months, Eucalyptus and Babul over 20 months, were seriously 
attacked. Treated samples with Celcure of Alder and Oriental plane after 38 months 
were completely damaged and Eucalyptus over 38 months were severely degraded. 
Creosote treated samples of Eucalyptus over 58 months and Babul over38 months were 
seriously attacked. Creosote treated of Alder and Oriental plane samples after 64 
months installation were sound. It can be concluded that treatment with Creosote using 
full cell process (Bethel) increased resistance of investigated wood species against 
marine borers.                                                                                                               

             
Key word:  marine borers, wood, treatment, Creosote, Celcure, durability  
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  ايجاد فاصله ميان نمونه ها از طريق گره ها در طناب -١شكل شماره
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  چسبيدن چوب چسبها به سطوح نمونه هاي آزموني -٢شكل شماره
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  تخريب نمونه هاي آزموني چنار اشباع شده با سلكور -٣شكل شماره                         
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 ني كرت اشباع شده با كرئوزوتتخريب نمونه هاي آزمو -٥شكل شماره


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	گونه
	شاهد







