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  :چکیده

بكارگيري چوب در ساختار شناورهاي دريايي و ساخت سازه هاي چوبي و قايق هاي كوچك امري متداول در صنعت 

ان يكي از مهمترين مواد اوليه ساخت شناورهاي كوچك و لنج هاي سنتي استفاده از چوب به عنو. دريايي مي باشد

در منطقه خليج فارس به شمار مي آيد و علي رغم توسعه روند ساخت شناور هاي فايبرگالس و فلزي استفاده از 

 مي مورد استفادهنيز همچنان در ساخت قالبهاي شناورهاي كامپوزيتي و روكشهاي داخلي شناورهاي بزرگ چوب در 

و مناطق در اين مقاله به بررسي ارزيابي روند تخريب سازه هاي چوبي در شرايط محيطي خليج فارس . )۱شكل(باشد

بررسي هاي علمي در خصوص تخريب سازه . پرداخته شده است استان بوشهر و استان هرمزگان –استان خوزستان 

از نتايج اين تحقيق مي توان .صورت گرفته است هاي چوبي با تست نمونه هاي ازمايشگاهي در بنادر جنوبي كشور 

ختارهاي چوبي در منطقه خليج فارس استفاده نمود و با ادر زمينه بهبود شاخص هاي استفاده از الياف گياهي و س

،آفت ها و حشرات مخرب چوب در منطقه خليج حفارن دريايي  اثرات مخرب انواع عوامل مخرب طبيعي از قبيل 

در چوبهاي صنعتي مورد استفاده در صنعت دريايي كشور را  خسارات ناشي از اين عوامل را فارس آشنا گرديد و

  . كاهش داد

  

    خليج فارس- اثرات تخريبي– سازه هاي چوبي –چوب  :کلمات کلیدی 
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  مقدمه اي بر شناورهاي چوبي 

 شناورهاي قديمي و لنج هـاي       .يباشداستفاده از چوب به عنوان يكي از گزينه هاي مطرح در ساخت شناورهاي دريايي مطرح م               

و هنوز هم بخش مهم از سازه هاي دريـايي          موجود  براي مدت صدها سال در منطقه خليج فارس  مورد استفاده قرار گرفته اند                 

چوب داراي تراكم سلولي و آوندي سخت سلولزي بـا تـراكم متفـاوت    . و بخش هاي داخلي شناورها را به خود اختصاص دادهاند  

كاهش ميزان تخريب در شناورهاي چوبي، مستلزم ارزيابي ميزان و نحوه خـسارات عوامـل مخـرب                 .)۲شكل( مي باشد  ومتخلخل

استفاده از چوب  بـه   . سموم و روشهاي موثر حفاظتي استهاي چوبي، اشباع چوبهاي مناسب شناورسازي با  دريايي برروي گونه  

ددي بوده و با اين حـال اسـتفاده از ايـن مـاده در سـاخت شـناور بـا                     علت سبكي و ارزاني و دسترسي فراوان داراي مزاياي متع         

مشكالت متعددي مواجه مي باشد و مهمترين مسئله آن حفظ دوام و استحكام چوب در منطقه خليج فـارس و كـاهش اثـرات                        

  .تخريبي بر روي آن مي باشد

  

  بررسي اثرات تخريب چوب در سواحل ايران 

 ايـن مـسئله بـه لحـاظ         .قي از نظر آب و هوايي در اقليم گرمسيري نيمه خـشك قـرار دارد              سواحل ايران در جنوب و جنوب شر      

 و استحكام چوب بسته بـه دمـاي منطقـه دسـتخوش             استفاده از چوب در سازه شناورهاي دريايي حائز اهميت فراوان مي باشد           

و رطوبت منطقـه نيـز    ليمتر متغير است مي۳۰۰ تا  ۱۸۰بين  اين منطقه   ميزان بارندگي در    . )۳شكل  (تغييرات عمده اي ميگردد   

نشان دهنده  ميزان جذب و كاهش مقدار رطوبت سـطحي           ۴در تائيد اين مسئله شكل    .داراي اثرات زيادي بر رطوبت بافت چوب دارد       

 ۷۰ تـا    ۳۸ميزان نمك در خليج فارس بين       .  درجه در شرايط آزمايشگاهي مي باشد       ۲۵چوب بر اساس فشار نسبي بخار در دماي ثابت          

 درجه سانتيگراد و  ۳۴ تا   ۳۲درجه حرارت در تابستان      . گيري شده است     در هزار اندازه   ۲۰۰-۶۰هزار و در مناطق كم عمق بين        

 درجه ۲۱ متري دماي آب ۴۰ تا  ۲۰يگراد است، و در عمق      ت درجه سان  ۲۱ و درتنگه هرمز     ۱۵خليج فارس   در زمستان در شمال     

 روز متفـاوت اسـت؛ ذرات       ۳۵ تـا    ۱۶وزد تعداد روزهاي طوفـاني از         ز خليج فارس مي   طوفان شن در شمال غربي تا مراك      .ميباشد

خليج فارس با ويژگيهـاي خـود، يعنـي كمـي           .گيري شده است    گرم در متر مكعب اندازه      ميلي% ۳۰معلق در هوا به طور متوسط       

را در كـف،    ويـژه اي    و مجموعة حيـاتي     اي را تشكيل داده       عمق، شوري آب، ارتباط محدود با آبهاي آزاد جهان، اكوسيستم ويژه          

در اين منطقه سه عامل مهم تخريب چوب و سازه هاي چوبي را به شدت               .داخل، باال و سواحل خليج فارس به وجود آورده است         

  :تحت تاثير خود قرار مي دهند كه عبارتند از 
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  چوب حفاران و جانوران دريايي  -

  چوبهاي صنعتيو پوسيدگيعوامل محيطي  -

  مخرب چوبهاي صنعتيآفتهاي جانوري حشرات و  -

توجه به هر يك از اين عوامل در راستاي شناخت ميزان خسارت وارده به سيستم حائز اهميت بوده و الزم است در رابطه با 

رطوبت تعادل چوب در اين سواحل به علت باال بودن رطوبت نسبي . هريك از اين عوامل پارامترهاي وابسته در نظر گرفته شود

باشد و به  كند، روي هم رفته بيش از مناطق استپي و خشك مي به خصوص در فصول گرم سال كه حالت شرجي ايجاد ميهوا 

  .گردد  درصد برآورد مي۱۲ تا ۱۱طور متوسط رطوبت تعادل چوب بين 

  : حفاران درياي بوسيله بررسي اثر تخريبي  -

اين . رهاي چوبي و سازه هاي چوبي كنار اسكله اي مي باشند حفاران دريايي داراي اثر مخرب بسيار زيادي بر بدنه شناو

تنان به ويژه تردو بسيار  از حفاران دريايي، نرم. جانوران با چسبيدن به بدنه شناور خسارت زيادي را بر بدنه آنها وارد مي سازند

 .شوند مي) مخلوط آهك و پيه(الينوره م حفاظت فيزيكي ماه يكبارشناورهاي چوبي در فصول گرم سال گاه هر . باشد فعال مي

ها و   و مشاهده شد كه لنجارزيابي كلي صورت گرفت ) مسن و قشم-باسعيدو(در ناحيه هرمز گان  از سواحل بندر عباس، قشم 

 چوب (Balanus)گسترش حلزونهاي .گيرند هاي چوبي واقع در آب شديداً در معرض هجوم عوامل مخرب آبزي قرار مي پايه

حلزونها با توليد ترشحات آهكي در سطح چوب، باعث خوردگي سطحي .)۶و ۵شكل (باشد ين استان شديد ميچسب نيز در ا

هاي   در اكثر  لنج(Limnoria) و نوعي خرچنگ به نام موريانه دريايي .(Teredo sp)اي  آثار حمله حلزون دو كفه. شوند مي

حفاظت فيزيكي چوبها در استان .)۷شكل (باشند ال ميدر دست تعمير  ديده شده است كه در همه سواحل اين استان فع

اما در استان .يكديگر مي باشدباشد و دوره تجديد آن نيز شبيه  مانند ديگر استانهاي ساحلي، نوره مالي ميهرمزگان و بوشهر 

تد، خواه ناخواه  اگر تجديدي حفاظت به عقب بيف.سيستان و بلوچستان روش اعمال آن تفاوتهاي زيادي با ساير استانها دارد

 استفاده در ارزيابي چوبهاي صنعتي  هاي مورد گونه. ميرسانند(Planking)هاي بدنه  تردوها از آن عبور كرده و خود را به تخت

 Platanus)، چنار (Qurecus castaneafolia)، بلوط (Fagus Orientalis)گونه  راش :شناورهاي چوبي عبارتند از 

orientalis) اكاليپتوس ، (Eucalyptus camaldulensis) و كرت ،(Acasia Arabica) پس از تبديل .  مي باشد

 ۲۰۰*۷۵*۲۵ به ابعاد IRG/WP  4432(1985)هاي آزمايشي طبق استاندارد  ، نمونهآماده سازي نهايي ها و  اوليه چوب

  .گرديدآماده متر  ميلي
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 (Limnoria grading)بندي ميزان تخريب چوب به وسيله سخت پوستان   درجه-۱جدول

  درجه  بندي طبقه  وضعيت نمونه 

  ۰  سالم  بدون عالئم تخريب

  ۱  خسارت خفيف  كل سطح% ۱۰يك يا چند گالري و مجموع آنها كمتر از 

  ۲  خسارت متوسط  .سطح نمونه ولي شكل كلي نمونه تغيير نكرده است% ۱۰درصدپوشش گالريها بيش از 

  ۳  به سختي خسارت ديده  .ها نيز تغيير كرده است هندسي نمونهها كامالً پوشيده از گالري و شكل  سطح نمونه

  ۴  تخريب شده  .شكند بيش از نصف حجم نمونه خورده شده است و نمونه شكسته است و يا با فشار دست مي

در ونتاژ نمونـه    ها در دريا و م      سانتي متر از يك انتها، سوراخي جهت عبور دادن طناب و نصب نمونه             ۵فواصل  ها به     برروي نمونه 

 ۲نتايج ارائه شده در جدول      .ي شدند كد گذار پالستيكي مشخص   ها پس از آماده سازي، با پالكهاي          نمونه. نظر گرفته شده است   

همانگونه كه مالحظه   .  بندر عباس و بوشهر مي باشد      –وضعيت ميزان تخريب چوب در آبهاي ساحلي بنادر چابهار          نشان دهنده   

 بنادر بوشهر و بندر عباس نزديك به يكديگر بوده در حليكه در چابهار ميزان تخريب به مقدار قابل                   مي شود وضعيت تخريب در    

مالحظه اي كاهش يافته است و اين مسئله را مي توان در ارتباط با وضعيت ساختاري درياي عمان و اقيانوس هنـد نـسبت بـه                          

  . خليج فارس ارزيابي نمود

  هاي آزموني نصب شده در دريا   تخريب نمونهبندي  نتايج ارزيابي و درجه-۲جدول

  بوشهر  بندرعباس  چابهار  محل نصب

  ۲۴  ۲۴  ۲۴  مدت ماه

  ۳  ۲  ۱  ۳  ۲  ۱  ۳  ۲  ۱  گونه و تيمار

  ۴  -  ۱  ۴  ۲  ۰  ۱  ۰  ۰  راش

  ۳  ۰  ۰  ۴  ۳  ۰  -  ۰  ۰  چنار

  ۲  ۰  ۰  ۳  ۰  ۰  ۱  ۰  ۰  اكاليپتوس

  -  -  ۰  ۴  ۴  ۰  -  ۱  ۳  بلوط

  هاي شاهد  نمونه۳ اشباع شده با سكور، شماره۲ت، شماره اشباع شده باكروتوزو۱ تيمار شماره-
  .باشد نماينگر عدم ارزيابي نمونه مي) -( و عالمت ۱ درجه تخريب براساس جدول -
  

  

  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 
  انجمن مهندسی دریایی ایران   همایش صنایع دریایینهمینمجموعه مقاالت 

  حشرات و آفتهاي جانوري-ب

 حشرات داراي نقش مهمي در فرسودگي و استهالك سازه هاي چوبي را ايفا مي نمايند و اين تخريب در زمان سـاخت سـازه هـاي                         

مـسيري و نيمـه     بيـشتر در منـاطق گر     Bastrychidaeسوسـكهاي خـانواده     .شناور نيز در كارگاه هـاي سـاخت صـورت ميپـذيرد           

اين سوسكها نسبت به شرايط اب و هوايي مقاوم بوده و از چوبهاي خشك              . گرمسيري بوشهر و بندرعباس و چاه بهار يافت مي شوند         

يي اين سوسكها در درجه اول چوبخواري مي باشد و يكي از مثالهـاي ايـن خـانواده                 رژيم غذا . و مصنوعات چوبي استفاده مي نمايند     

مي باشد كه در كارگاهعاي ساخت شناورهاي چوبي به چوبهاي خشك و نيمه صنعتي خـسارتهاي سـنگيني را                   Sinoxyionجنس  

 از  چوبخوار اين سوسكهاي . كنند  مي و گز  حمله هاي كرت  به چوب(Sirex sp)در كارگاههاي لنج سازي، زنبورها . وارد مي سازد

از جمله چوبهاي حساس بـه ايـن نـوع خـسارت نيـز      . عوامل مخربي هستند كه به چوبهاي قسمتهاي داخلي شناورها حمله ميكنند 

نكتـه ديگـر اسـتفاده از    . شـود  چوب برون كرت كه در ساخت فريم بكار ميرود بـه راحتـي تخريـب مـي              .پوبهاي كرت و گز ميباشند    

 كم قطر به همراه پوست آن است كه به علت خشك شدن و ترك پوست، محيط مناسبي براي تكثير انواع حـشرات فـراهم                 چوبهاي

نيز از مهمترين آفات چوبهـاي صـنعتي بـه          Lyctidaeسوسكهاي رسته   . يابد  هاي مختلف گسترش مي     آورد و تخريب در قسمت      مي

ل صندلي هاي چوبي و مبلمان و كف شناور خـسارتهاي زيـادي وارد مـي    وبهاي داخل شناور از قبيچاين حشرات به  .شمار مي روند  

نيز Anobiidaeسوسكهاي خانواده   . اين حشرات در منطقه آبادان خسارت هاي زيادي را به سازه هاي چوبي وارد مي سازند               . آورند

زنـدگي مـي كنـد و    % ۷۵وبـت   درجـه و رط ۳۲اين حشرات در گرماي بـيش از        . از مهمترين آفات چوبهاي صنعتي به شمار ميآيند       

در چوبهـاي تـوت، كـرت و كنـار در           . ميزان فراواني آن در بندر عباس و قشم بيشتر از مناطق بوشهر و ابادان گزارش گرديده است                  

اين نوع تخريب كه به وسيله الرو اين حـشرات از خـانواده             . اي مشاهده گرديد    هاي بندرعباس و جزيره قشم تخريب حشره        فريم لنج 

Cerambicideae  اي در    عاله بر پوسـيدگي قهـوه     . شود  ها نيز مي    گيرد، بسيار پيشرفته بود كه گاه سبب شكستن فريم           صورت مي

باشد و اقدام حفاظتي مـوثري نيـز صـورت            ها شايع مي    ها، مخصوصاً در جاهاي با تهويه نامناسب، پوسيدگي نرم نيز در لنج             انبار لنج 

حشرات چوبخـوار   .ها به چوبهاي توت موجود در محوطه آنها مشاهده شد           ج سازي حمله موريانه   در بعضي از كارگاههاي لن    . گيرد  نمي

در راستاي ارزيابي ميزان    .كنند   نيز به چوب برون چوبهاي كرت، كنار و توت حمله مي           Cerambycideaeديگري مثل سوسكهاي    

هاي آزموني اشباع شده  نمونه.  ماه صورت پذيرفت۱۲خسارت حشرات بر روي چوبهاي صنعتي نمونه هايي در چهار منطقه به مدت    

طبـق اسـتاندارد   . بنـدي شـدند   هايي از طناب نايلوني كه با گره از هم فاصله داده شده بـود دسـته              و شاهد به طور جداگانه در حلقه      

IRG/WP 4432(1985)داشته باشند ميليمتر فاصله۲۵ها بايد حداقل   ، جهت در معرض تخريب بودن همه سطوح نمونه  .  
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  مناطق دريايي خليج فارس در حشرات  چوبهاي صنعتي توسط تخريب مشاهده و  نتايج -۳جدول

  آبادان  بوشهر  بندرعباس  بندر گناوه  محل استقرار تست  

  ۱۲  ۱۲  ۱۲  ۱۲  مدت زمان برحسب ماه

  ميزان خسارت بر روي چوب سدر

  

ــامل  ــسارت ش ــكهاي % ۳خ سوس

Anobiidae ــكهاي % ۲ و سوسـ

 Lyctidaeخانواده 

ــامل  ــسارت ش ــكهاي % ۳خ سوس

Anobiidae ــكهاي % ۳ و سوسـ

  Lyctidaeخانواده 

ــامل  ــسارت شـ ــكهاي % ۲خـ سوسـ

Anobiidae ــكهاي % ۲ و سوســــ

  Lyctidaeخانواده 

ــامل   ــسارت ش ــكهاي % ۲خ سوس

Anobiidae ــكهاي %۳ و  سوسـ

  Lyctidaeخانواده 

ــامل   ميزان خسارت بر روي چوب راش ــسارت ش ــكهاي % ۵خ سوس

Anobiidae ــكهاي % ۲ و سوسـ

ــانواده  ــاملوLyctidaeخ % ۵ ش

ــانواده  ــكهاي خــــــ سوســــــ

Bostrychidae  

ــامل  ــسارت ش ــكهاي % ۴خ سوس

Anobiidae ــكهاي % ۱ و سوسـ

خـانواده  % ۲و  Lyctidaeخانواده  

Thorictidae 

ــامل  ــسارت شـ ــ% ۳خـ كهاي سوسـ

Anobiidae ــكهاي % ۲ و سوســــ

  Lyctidaeخانواده 

ــامل  ــسارت ش ــكهاي % ۳خ سوس

ــانواده  % ۱۰ وBostrychidaeخ

ــكهاي  % ۷ و Anobiidaeسوسـ

ــانواده   ــكهاي خ  Lyctidaeسوس

  Thorictidaeخانواده % ۱و

ــامل   ميزان خسارت بر روي چوب بلوط ــسارت ش ــكهاي % ۶خ سوس

Anobiidae ــكهاي % ۶ و سوسـ

 Lyctidaeخانواده 

ــ ــامل خ ــكهاي % ۵سارت ش سوس

Anobiidae ــكهاي % ۲ و سوسـ

% ۲ وLyctidaeخـــــــــانواده 

ــانواده  ــكهاي خــــــ سوســــــ

Bostrychidae  

ــامل  ــسارت شـ ــكهاي % ۵خـ سوسـ

Anobiidae ــكهاي % ۲ و سوســــ

  Lyctidaeخانواده 

ــسارت  ــاملخ ــكهاي % ۵ش سوس

% ۵ وBostrychidaeخـــانواده  

ــكهاي  % ۲ و Anobiidaeسوسـ

  Lyctidaeسوسكهاي خانواده 

  Thorictidaeانواده خ% ۲و 

ــامل   ميزان خسارت بر روي چوب چنار ــسارت ش ــكهاي % ۵خ سوس

Anobiidae ــكهاي % ۲ و سوسـ

  Lyctidaeخانواده 

كليه نمونه ها به دليل نا معلـومي      

  .از بين رفتند 

ــامل  ــسارت شـ ــكهاي % ۵خـ سوسـ

Anobiidae ــكهاي % ۲ و سوســــ

   و Lyctidaeخانواده 

ــسارت  ــاملخ ــكهاي % ۷ش سوس

  وBostrychidaeخانواده 

 و Anobiidaeسوســـكهاي % ۵ 

ــانواده  % ۲ ــكهاي خــــ سوســــ

Lyctidae  

ها بايد در بهـار و    هاي استاندارد در مناطقي كه درجه حرارت آب دريا در فصول مختلف سال تغييرات زيادي دارد نمونه                  طبق توصيه 

 مناطق گـرم و تروپيكـال محـدوديت وجـود     يا در اوايل تابستان و قبل از شروع فعاليت الروهاي عوامل مخرب، نصب گردند ولي در              

كليـه  .  نشان دهنده ميزان خسارت بر روي چوبهاي نمونه استقرار يافته در چهار منطقه دريايي كـشور مـي باشـد                      ۳جدول   .ندارد  

ك دوره  ميزان ارزيابي خسارت در ي     متر در نزديكي كارگاههاي كشتي سازي و يا مناطق دريايي نصب گرديده و               ۱*۱چوبها در ابعاد    

  بررسي نتايج نشان ميدهد كه ميزان خسارت به چوبهاي صنعتي در منطقه آبادان بيشتر از . دوازده ماهه بدست آمده است 

ارزيابي ها نشان ميدهد كه دشت خوزستان و وجود منايع آبي زياد محل مناسـبي بـراي رشـد                   . ساير مناطق خليج فارس مي باشد       

ضمن آنكه تنـوع  . سئله به نحو زيادي در تخريب چوبهاي صنعتي بوسيله حشرات موثر مي باشدحشرات در اين منطقه بوده و اين م  

 –كمترين ميزان خسارتها به ترتيـب بـروي چـوب سـدر             . باشدحشرات در اين منطقه بيشتر از ساير مناطق ديگر خليج فارس مي             

  .  چوب بلوط و در نهايت چوب چنار ديده شده است–چوب راش 
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  وسيدگي  تخريبي پبررسي اثرات -

شود و اين چوبها   ساخته مي(Acacia Arabica) از چوب كرت (Dhow)چوبيبه صورت سنتي بدنه اكثر شناورهاي سنتي 

 و اين مسئله در كليه اكثر لنج ها و قايق هاي چوبي كوچك مـاهيگيري موجـود در                  روند  بدون هيچگونه تيمار حفاظتي بكار مي     

بروي چوبهاي موجود شامل موارد زير مـي  در خليج فارس الب پوسيدگي هاي مشاهده شده      غ . خليج فارس مشاهده شده است    

  :باشد

  پوسيدگي نرم در اليه هاي سطحي و داخلي -

 پوسيدگي فيبري به صورت تداخلي و در تمامي بخشهاي چوب -

 پوسيدگي سفيد و قهوه اي به صورت موضعي و در اليه هاي سطحي  -

اين پوسيدگي هـا در منـاطق مختلـف از طيـف            . شتر در شناورهاي دريايي مشاهد ميگردد       بيبررسي هاي مربوط به پوسيدگي      

اي در  موارد زيادي از گسترش پوسيدگي نـرم، فيبـري، سـفيد و قهـوه             در بررسي موارد پوسيدگي     .گوناگوني برخوردار مي باشد     

شوند، به داخـل       در ساخت لنج مصرف مي     اين نوع پوسيدگي ممكن است از چوبهاي آلوده كه        .ه است   مشاهده شد بدنه شناورها   

، پوسـيدگي نـرم و پوسـيدگي فيبـري     )بادانآبندر ( خوزستانهاي استان  عمدترين خسارت پوسيدگي در لنج    .شناور سرايت كند  

پوسـيدگي  . بسيار شايع اسـت (Deck planking)هاي عرشه  باشد، اين نوع پوسيدگي در زير عرشه، مخصوصاً برروي تخته مي

آورد ولي چون ظاهري شبيه به نشستن گرد و خاك برروي چوب دارد، براي لنج                 خسارت زيادي كه به لنج وارد مي      نرم غليرغم   

 و استحكام چوب به شـدت كـاهش پيـدا    شود در حالي كه به تدريج از ضخامت چوب كاسته مي      .كند  داران كمتر جلب توجه مي    

هاي چوب ساج بـه راحتـي بـا         كه در آن سطح تخته     گرديداهده  مواردي زيادي از پوسيدگي در زير عرشه شناورها مش        . مي كند 

   .دميشودست كنده 

 بندي ميزان پوسيدگي و تخريب چوب   درجه-۴جدول

  درجه  بندي طبقه  وضعيت نمونه 

  ۰  سالم  بدون عالئم تخريب

  ۱  خسارت خفيف  نفوذ  اليه اي و ضعيف بر روي بافت هاي سطحي 

  ۲  خسارت متوسط   بافت هاي تخريب شده با تغيير رنگ بافت چوبينفوذ متوسط با اليه هاي فرسوده و

  ۳  به سختي خسارت ديده  سطح و اليه هاي دروني تخريب شده و پوسيدگي مشاهد مي شود 

  ۴  تخريب شده  .  درصد بافت چوبي پوسيده شده و ساختار به صورت كامل خسارت يافته است۵۰بيش از 
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  هاي آزموني نصب شده در دريا   تخريب نمونهبندي  نتايج ارزيابي و درجه-۵جدول

  چابهار  بندر عباس  بندر بوشهر بندرآبادان  

  ۲۷  ۳۸  ۳۳  ۳۴   شدهتعداد لنج هاي بازبيني

 ناشي از  ميزان خسارتدرصد 

پوسيدگي نرم در كل شناورهاي 

  مورد بازبيني

  ۰از درجه  % ۴۸

   ۱از درجه   % ۲۵

  ۲ازدرجه    % ۲۰

  ۳از درجه   % ۵

  ۴درجه   از % ۲

  ۰از درجه  % ۵۱

   ۱از درجه   % ۲۷

  ۲ازدرجه    % ۱۹

  ۳از درجه   % ۴

  ۴از درجه   % ۱

  ۰از درجه  % ۵۰

   ۱از درجه   % ۲۸

  ۲ازدرجه    % ۲۰

  ۳از درجه   % ۱

  ۴از درجه   % ۱

  ۰از درجه  % ۴۶

   ۱از درجه   % ۲۳

  ۲ازدرجه    % ۲۱

  ۳از درجه   % ۷

  ۴از درجه   % ۳

ناشي از   سارتدرصد ميزان خ

 در كل شناورهاي فيبريپوسيدگي 

  مورد بازبيني

  ۰از درجه % ۴۸

   ۱از درجه   % ۲۸

  ۲ازدرجه    % ۲۱

  ۳از درجه   % ۰

  ۴از درجه   % ۳

  ۰از درجه  % ۴۷

   ۱از درجه   % ۲۶

  ۲ازدرجه    % ۱۸

  ۳از درجه   % ۷

  ۴از درجه   % ۲

  ۰از درجه  % ۴۹

   ۱از درجه   % ۲۰

  ۲ ازدرجه   % ۲۱

  ۳از درجه   % ۹

  ۴از درجه   % ۱

  ۰از درجه  % ۴۹

   ۱از درجه   % ۱۹

  ۲ازدرجه    % ۲۰

  ۳از درجه   % ۱۰

  ۴از درجه   % ۲

ها، اثر اسپورهاي سياه رنگ و فعاليت زايشي قارچ مذكور بارزتر بود و چوبها كـامالً                  در فضاي بسته و فاقد تهويه مناسب اين لنج        

ايـن  . ه اسـت مـشاهده شـد  )هرمزگـان (كه به وفور در لنجهاي اين استان سارت قارچي ديگري بود پوسيدگي، خ.آلوده شده بوند 

 نحـوه   ۴جـدول   .هاي كابين گسترش بيشتري داشت      در چوبهاي زير عرشه و انبارهاي لنج و حتي روي عرشه و كناره            پوسيدگي  

 به بررسي پوسيدگي در لـنج هـاي بنـادر            نتايج مربوط  ۵جدول  . درجه بندي ميزان پوسيدگي و تخريب چوب را نشان ميدهد           

در استان هرمزگان حفاظت فيزيكي چوبها مانند ديگر استانهاي ساحلي، نوره            .آبادان،بوشهر،بندرعباس و چابهار را نشان ميدهد     

 از  باشد و دوره تجديد آن نيز شبيه استان سيستان بلوچستان است و بطور كلي اين دوره در فصول گرم سال كوتـاهتر                       مالي مي 

  . ديده شدConiphora cerebellaاي مربوط به قارچ  ها، آثار پوسيدگي قهوه در انبار اكثر لنج.فصول ديگر است
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   نتيجه گيري -

ارزيابي تخريب سازه هاي چوبي مسئله اي مهم در صنعت دريايي بوده و عالوه بر تاثيرات مهم اقتصادي و كاهش عمر مفيد 

حفاران دريايي بررسي تحقيقات در سه بخش .  محيطي گسترده در منطقه مي باشد سازه هاي چوبي داراي اثرات زيست

نشان ميدهد كه به ترتيب پوسيدگي و عوامل محيطي و حفارن دريايي و حشرات داراي نقش آفتهاي جانوري ،پوسيدگي و 

رين از رودهاي پرآب منطقه در سواحل استان خوزستان به علت ورود آبهاي شي. زيادي در تخريب سازه هاي چوبي مي باشند

كشور )بندر بوشهر و بندر عباس ( به دريا و نيز تردد شناورها از آبهاي شيرين، تخريب حفاران دريايي از ديگر سواحل جنوب 

كمتر است اما به علت وضعيت اب و هواي منطقه تخريب بوسيله حشرات به نسبت دو استان ديگر بيشتر بوده و اين مسئله 

اما در مجموع استان خوزستان . مي باشد) خوزستان(فزايش درصد تخريب چوبهاي صنعتي در منطقه آباداننشان دهنده ا

در خصوص استان . داراي اثرت تخريبي كمتري نسبت به استانهاي بوشهر و هرمزگان در زمينه چوبهاي صنعتي مي باشد

ن و بندر عباس وجود دارد و اين مسئله در خصوص ناحيه  بلوچستان و منطقه چابهار تغييرات كلي نسبت به بنادر بوشهر و ابادا

جدوال ارائه شده در اين تحقيق نشان دهنده وضعيت اثرات تخريبي سه . اثرات منطقه اي اقيانوس هند حائز اهميت مي باشد

 مكان هاي عامل در كرانه هاي شمالي خليج فارس مي باشد و مي توان از اين نتايج در خصوص استفاده بهينه در انتخاب

استفاده از چوبهاي نتايج نشان مي دهد كه . ساخت كارگاههاي چوب صنعتي و انبار داري مرتبط با بخش دريايي استفاده نمود

با دوام، اشباع چوب و يا آغشتگي آنها به مواد حفاظتي مناسب، انتخاب چوب با درجه كيفيت مناسب و اجتناب از مصرف 

باشد و اين  د، از راههاي كاهش خسارت ميشون  باعث شيوع فعاليت قارچها و حشرات ميچوبهاي پوسيده، آفت زده كه خود

  . مسئله در خصوص افزايش شاخص هاي اقتصادي در بخش دريايي حائز اهميت فراوان مي باشد

  

  :مراجع 

[1] B.H.Purser/ The Persian Gulf/University of Paris Springer-Verlag/1973  
 ۱۳۷۵ - نشر سپهر– دانشگاه تهران - سخت بالپوشان زيان آور-باقري زنوز دكتر ابراهيم ]۲[
  ۱۳۷۲ – نشر ياران - آمار کيفيت آب رودخانه هاي حوضه آبريز خليج فار س- دكترقاسم ثابت]۳[
  ۱۳۷۱ - نشر قومس– منابع و مسائل آب در ايران -دکتر پرويز کردواني ] ۴[
  ۱۳۴۴-رات سازمان ترويج كشاورزي انتشا– آفات انباري–دکتر علي آكه ] ۵[
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چـوب عـالوه بـر كـاربري در سـاخت شـناورهاي سـنتي در                )۱شكل  
  كارگاههاي صنعتي به عنوان قالب داراي كاربري مي باشد

  
 متفاوتتراكم سلولي و آوندي بدنه چوبهاي سخت با تراكم )۲شكل 

  متخلخل

  
  هجوم ) ۳شكل 

  
 چوبي بر اساس افزايش و نمودار تغييرات استحكام بافتهاي)۳شكل 

  كاهش دما
  

نمودار جذب و كاهش مقدار رطوبت سطحي چوب بر )۴شكل 
درجه در شرايط   ۲۵اساس فشار نسبي بخار در دماي ثابت 

  آزمايشگاهي 

  
 (Balanus)شماتيك آناتومي سخت پوست )۵شكل 

  
 به بدنه يك شناور (Balanus)هجوم سخت پوستان )۶شكل 

 ن چوبي در منطقه ابادا

  
نمونه  بر (Limnoria)تخريب بافت هاي چوبي بوسيله )۷شكل 

  ازمايشگاهي در منطقه بوشهر
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