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  بندر بوشهر

  عبدالرحمن حسين زاده و حبيب اله عرب تبارفيروزجايي علي رضانژاد،
  اعضاي هيئت علمي مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع

  ايران  ،تهران  ١٣١٨٥-١١٦صندوق پستي 
rezanejad@rifr-ac.ir  

  چكيده  
 Quercusازو(ـند مـ ـــ )، بل (Fagus orientalis)ه هـاي راش ـــ نمونه هـاي آزمـوني از گون          

castaneafolia(  و) ممرز(Carpinus betulus ميليمتر تهيه و به روش بتـل   ٢٠٠×٧٥×٢٠به ابعاد و
ر اشباع شدند. نمونه هاي اشباع شده به همـراه  با مواد حفاظتي كرئوزوت ونمك محلول در آب سلكو

نمونه هاي شاهد اين گونه ها در ساحل بندر بوشهر در داخـل دريـا نصـب شـدند. دوام نمونـه هـاي       
ماه استقرار در آب   ٣٨و ٢٩، ٥،٩،١٥،٢٤پس از    (marine borers)آزموني در مقابل حفاران دريايي 
مورد ارزيابي قـرار گرفتنـد. بـر اسـاس      ASTMاستاندارد  D-2481دريا ، بر اساس آيين نامه شماره 

مـاه و بلنـد مـازو     ٩نتايج ارزيابي نمونه هاي آزموني،  نمونه هاي شاهد راش و ممرز در مدت حدود 
رسيدند. نمونه هاي آزموني اشباع شده با سلكور گونه هاي راش،  0ماه  به درجه تخريب    ١٤پس از 

رسيدند. به اين ترتيب، اشـباع بـا    0ه استقرار در دريا، به درجه تخريب ما ١٤و ممرز پس از  بلند مازو
سلكور، باعث افزايش قابل توجه دوام چوبها در مقابل حفاران دريايي نمي شود. نمونه هـاي آزمـوني   

اسـتقرار در    مـاه  ٣٨ماه، بلند مازو و ممرز پـس از  ٢٩اشباع شده با كرئوزوت گونه هاي راش پس از 
   رسيدند.  0تخريب   دريا به درجه

  كلمات كليدي: حفاران دريايي، چوب، اشباع، كرئوزوت، سلكور و  دوام
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  مقدمه  
سواحل طوالني جنوب و شمال ايران، پراكنش جمعيت در اين عرصه وسيع، نياز به غذا،    

د. اشتغال،حمل و نقل كاال و صيد و صيادي، باعث شد كه لنجها، ايفاي نقش چند منظوره داشته باشن
عليرغم اهميتي كه لنجها دارند، ساخت و توليد آن همچنان مبتني بر تجربيات سنتي است و جوابگوي 
نيازها و تامين كننده كيفيت مناسب نيست. عدم استفاده مفيد از دانش فني باعث افزايش قيمت لنجها و 

ي حفاران دريايي ناكارآمدي و غيراقتصادي شدن فعاليت با شناورهاي چوبي شده است. اثرات تخريب
نظير نرم تنان و سخت پوستان برروي شناورها و تاسيسات چوبي دريايي بسيار شديد مي باشد و 
باعث ضررو زيان و خطرات جاني و مالي فراوان مي شود. كاهش ميزان تخريب در شناورهاي چوبي، 

شباع چوبهاي مناسب مستلزم ارزيابي ميزان و نحوه خسارات حفاران دريايي برروي گونه هاي چوبي، ا
شناورسازي با سموم و روشهاي موثر حفاظتي است. هدف از اين تحقيق، گروه بندي دوام طبيعي 
چوبهاي تجاري مورد مطالعه در مقابل نرم تنان وسخت پوستان دريايي، بررسي اثرمواد حفاظتي بر 

دوام درمصارف دريايي و افزايش دوام چوب درمقابل  حفاران دريايي ، انتخاب و شناسايي چوبهاي با 
توصيه استفاده از اين گونه ها درساخت شناورهاي چوبي و تاسيسات دريايي و استفاده بهينه از چوب 

  بود.
)، تاسيسات چوبي در سواحل شمالي در ١٣٧١بر اساس نتايج بررسي پارساپژوه و رضانژاد(       

رت قارچي قرار دارد عالوه بر وجود مقايسه با سواحل جنوبي كشور، بيشتر تحت تاثير آسيب و خسا
انواع پوسيدگي در داخل شناورها و تاسيسات چوبي ساحلي، آثار پوسيدگي نرم در سطوح چوبهاي 
مستقر در دريا نيز مشاهده شد. با توجه به كم بودن ميزان نمك و پايين بودن شوري آب در درياي 

شاهده نگرديد. چوب چسبها مثل فعاليت چوب چسبها، خسارت حفاران دريايي م خزر، غير از
باالنوسها و مارتزيا به سطوح چوب مي چسبند ولي آثار حفاري آنها مشاهده نشد. صدف چوب 
چسبها در شناورها و پايه هاي چوبي در دراز مدت باعث تخريب فيزيكي مي شوند و نيز در بدنه 

كاهند. براساس نتايج اين شناورها باعث چسيبدن بيشتر جلبكها شده، از بازده موتور محركه مي 
تحقيق، سواحل جنوبي درياي خزر فاقد حفاران دريايي مخرب چوب مي باشد. در سواحل جنوب، 
عالوه بر پوسيدگي، خسارت عمده به چوبها به وسيله حفاران دريايي انجام مي گيرد. در سواحل 
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ه خليج فارس و نيز عبور شرقي استان خوزستان به علت ورود آبهاي شيرين از رودهاي پر آب منطقه ب
شناورها از آبهاي شيرين، شدت تخريب حفاران دريايي از ديگر سواحل جنوب كشور، كمتر است. 

 Tectona)) با نصب نمونه هاي آزموني شاهد و اشباع شده گونه هاي ساج١٣٨٠رضانژاد و پارساپژوه(

grandis)باالئوي زرد ،(Shorea laevis)كرويينگ ،(Dipterocarpus alatus)   و
ماه استقرار  ٢٧در ساحل چابهار به اين نتيجه رسيدند كه پس از   (Balanocarpus heimii)چنگال

در دريا، از بين نمونه هاي شاهد فقط چوب چنگال تخريب نشد و همه نمونه هاي اشباع شده از همه 
  ماه استقرار در دريا تخريب نشدند. رضانژاد وهمكاران ٢٠گونه ها پس از 

) با بررسي دوام چوبهاي خارجي مورد مصرف در ساخت شناورهاي چوبي در ساحل بوشهر ١٣٨٠(
ماه استقرار در دريا به  ٩گزارش نمودند كه نمونه هاي شاهد چوبهاي ساج و باالئوي زرد پس از 

تخريب در نمونه هاي  .رسيدند ٢وسيله نرم تنان (تردو) مورد حمله قرارگرفتند و به درجه تخريب 
مونه هاي ساج از نماه شدت تخريب در  ٢٣ماه شروع شد، پس از  ٢١شده با كرئوزوت، پس از اشباع 

ماه استقرار در دريا، همه نمونه هاي اشباع شده تخريب شدند، شدت  ٢٨بقيه بيشتر بود. پس از 
رسي ) در ادامه با بر١٣٨١تخريب در نمونه هاي چنگال از بقيه گونه ها كمتر بود.  رضانژاد وهمكاران(

دوام همين چوبها در ساحل بندرعباس  يه اين نتيجه رسيدند كه نمونه هاي شاهد چوب ساج پس از 
ماه استقرار در دريا به وسيله نرم تنان مورد حمله قرارگرفت. چوب باالئوي زرد نيز از نظر مقاومت  ٩

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

ماه اسقرار در دريا تخريب نشدند.غير از  ٤٦پس از  ،شد ولي نمونه هاي شاهد چوب چنگال
تخريب شدند، بقيه نمونه  ماه استقرار در دريا ٢١هاي اشباع شده با كرئوزوت  باالئو كه پس از  نمونه

) با  ١٣٨١ماه استقرار در دريا، تخريب نشدند عرب تبار و همكاران( ٤٦باع شده پس از شهاي ا
گونه چوبي داخلي شامل راش، بلند مازو، ممرز،  ٧اثرات تخريبي حفاران دريايي برروي  يبررس

ين نتيجه رسيدند كه هيچيك توسكا، چنار، اكاليپتوس كاملدولنسيس و كرت در ساحل بندر عباس به ا
از چوبهاي مورد بررسي در حالت خام ( بدون هيچگونه تيمار حفاظتي ) در مقابل حفاران دريايي 
مقاوم نمي باشند. اشباع چوب با كرئوزوت و به روش سلول پر، باعث افزايش دوام چوبها شد و غير 
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ماه  ٣٠شدند، بقيه گونه ها پس از  از گونه هاي ممرز و كرت كه نمونه هاي اشباع شده آنها، تخريب
استقرار در دريا، همچنان بدون عالئم تخريب باقي ماندند. اشباع با نمك محلول  در آب سلكور، 

ماه  ١٥باعث افزايش قابل توجه دوام چوبها نشد و نمونه هاي اشباع شده با آن در مدت كمتر از 
دي -(مسCDDC آيي مواد حفاظتي) با بررسي كار١٩٩٨و همكاران ( Cooksonتخريب شدند. 

 Southern Yellowچوبهاي  ارسنيك) در حفاظت-كرم-(مس CCAكاربامات) و -دي تيو-متيل

Pine, Pinus radiata, Eucalyptus regnans  با جذب مواد حفاظتيCDDC و  ٣٢، ١٦  به ميزان
گرم بر متر مكعب در كيلو  ٦٥و  ٨/٤٨، ٥/٣٢، ١/٨،٢/١٦به ميزان  CCAكيلو گرم بر متر مكعب و  ٤٨

در شرايط آزمايشگاهي  Lyrodus pedicellatusو    Limnoria  tripunctataمقابل حفاران دريايي
سال استقرار در داخل آب حاوي حفاران دريايي، نمونه هاي شاهد به شدت  ٥/١اعالم كردند پس از 

و   CCAاثر سميت  تخريب شدند ودر سطوح بعضي از نمونه ها آثار پوسيدگي نرم مشاهده شد.
CDDC  در برابرLimnoria  tripunctata  مشابه بود ولي در مقابلLyrodus pedicellatus ماده ،
، عالئم تخريب  CDDCبسيار مؤثرتر بود. فقط در يكي از نمونه هاي اشباع شده با  CDDCحفاظتي 

همه نمونه هاي اشباع مشاهده شد، اين در حالي بود كه تقريبآ  Lyrodus pedicellatusبه وسيله 
در محيط آبي حاوي  CDDCبه شدت تخريب شده بودند. نمو نه هاي اشباع شده با   CCAشده با 

Lyrodus pedicellatus  كاهش جرم بيشتر از نمونه هاي اشباع شده باCCA  داشتند و اين ممكن
) با ١٩٩١(Johnson است به علت فعاليت قارچهاي دريايي عامل پوسيدگي نرم و يا باكتريها باشد. 

و نمونه   Green heart (Ocotea rodidei) گونه منطقه گويان فرانسه،  ٧نصب ستونهاي چوبي از 
سال هيچيك  ٥/١٢اعالم كرد پس از  Key west-FLدر اسكله امريكا هاي حفاظت شده كاج جنوب 

فاران دريايي از چوبهاي پهن برگ منطقه حاره و نمونه هاي حفاظت شده كاج جنوب در مقابل ح
  Kouato patoa(Lecythis davisii)مقاوم نبودند. از ميان چوبهاي پهن برگ، گونه هاي 

باالترين مقاومت را در برابر پوسيدگي و حفاران دريايي   Maho noir (Eschweilera odora)و
ي گونه چوبي و نيز تخته چندال ٣٨ ) با بررسي دوام طبيعي١٩٩٢(Raoو   Santhakumarnداشتند

ماهه اعالم كردند همه گونه هاي مورد مطالعه  ٢١تا  ٣دريايي در مقابل حفاران دريايي در دوره هاي 
ماه و  ٦گونه پس از  ١٤ماه ،  ٣گونه پس از  ٦، غير مقاوم مي باشند.  نمونه هاي تيمار نشدهدر حالت 
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خته چندالي دريايي پس از ماه و ت ١٨ماه و يك گونه پس از  ١٥گونه پس از  ٢ماه،  ٩گونه پس از  ١٢
) با نصب نمونه هاي آزموني اشباع شده با نمك  ١٩٩٥(  Bobat%  تخريب داخلي داشتد. ٥٠ماه،  ١٢

CCB بورات ) به روش سلول پر و كرئوزوت ذغال سنگ به روش سلول خالي و  –كرم  -(مس
 Abies)، نراد(  pinus sylvestris)اج جنگلي (ــونه هاي كــده) از گــنمونه هاي شاهد(اشباع نش

bonmulleiana)) راش ،(Fagus orientalis  ) و بلوط سيسيل(Quercus petraea)  در سواحل
ماه از استقرار نمونه ها در دريا،  ١٤تركيه (مرمرا ، درياي مديترانه ، درياي سياه ) گزارش نمود، پس از 

حفاران دريايي تخريب شدند  و همه  غير از نمونه هاي شاهد بلوط، بقيه نمونه هاي شاهد به وسيله
) با آزمايش دريايي نمونه ١٩٧٩(Normanو   Henningssonنمونه هاي اشباع شده سالم باقي ماندند.

سال استقرار  ٥/٦هاي آزموني اشباع شده با مواد حفاظتي محلول در آب گزارش نمودند ، پس از 
)يا كاج جنگلي به وسيله حفاران Scot pineلند(نمونه ها در دريا، بيشتر نمونه هاي آزموني كاج اسكات

اع شده ــــن، اشبــدريايي تخريب شدند. تعدادي از نمونه هاي راش وغان كه با مقدار جذب پايي
 Psiloterodoو   , Teredo navalisودند نيز تخريب گرديدند. حفاران اصلي دراين آزمايش ــب

megotara  اهد(اشباع نشده) به وسيله ـــتشخيص داده شد، اما نمونه هاي شLimnoria lignorun 
-(مس  Cu-Cr-Asبورات ) و –كرم  -(مس Cu-Cr-Bتي ـــات حفاظـــخريب شد. تركيبــنيز ت
  آرسنيك) موثرترين و تركيبات آمونياكي داراي حداقل تاثير بودند.   -كرم

 
 
 

  مواد و روشها
، بلنـد مـازو     (Fagus orientalis)راش ونه هاي مورد بررسي شـامل ـگ ررسي:ــورد بـگونه هاي م

Quercus castaneafolia)(  و ممرز( Carpinus betulus)     بودند. براي هرگونه سه تيمـار شـامل
نمونه هاي شاهد (دوام طبيعي)، اشباع شده با كرئوزوت و اشباع شده با سـلكور در نظـر گرفتـه شـد.     

وشهر (پايه هاي اسكله صيادي صلح آباد) نصـب  عدد بودند كه در ساحل بندر ب ٥تكرارهاي هر تيمار 
  شدند. 
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: پس از تبديل اوليه چوب ها و خشك شدن در هـواي آزاد ،  تهيه و آماده سازي نمونه هاي آزمايشي
 ٢٠٠×  ٧٥×  ٢٥اد ــبه ابع  IRG/WP 4432 )١٩٨٥(داردـــتانـــــبق اســــنمونه هاي آزمايشي ط

سـانتي متـر از    ٢برروي نمونه ها بـه فاصـله    .)Henningsson,1985دازه بري شدند(ــلي متر انـــمي
ميلي متر جهت عبور دادن طناب پالستيكي تعبيه شد. جهت شناسـايي   ١٦يك انتها ، سوراخي به قطر 

نمونه ها پس از نصب در دريا و چسبيدن چوب چسبها به آنها، نمونـه هـا پـس از آمـاده سـازي ، بـا       
    .دندمي كد گذاري شيومينلپالكهاي آ

 ٣عمدتا به  (Marine testing)واران دريايي ـآزمون هاي معمول چوب خ اشباع نمونه هاي آزموني:
ابـداع   ١٩٦٦در سال  (Toxicity screening test)روش انجام مي شود. آزمون ارزيابي ميزان سميت 

اوي هـاي متفـاوت بـه محلولهـاي نمـك حـ       شد. اين شيوه مستلزم افـزودن مـواد شـيميايي باغلظـت    
چوبخواران دريايي مي باشد.با اندازه گيري مدت زمان الزم بـراي كشـته شـدن چوبخـواران دريـايي،      

بيشـتري، سـعي    دقـت تخميني از ميزان تاثير مواد حفاظتي بدست مي آيد.روش آزموني ديگر كـه بـا   
 كند شرايط طبيعي راشبيه سازي كند، مستلزم قراردادن بلوكهـاي كوچـك تيمـار شـده در معـرض      مي

چوبخواران دريايي و در محفظه هاي ويژه مي باشد به دليـل اينكـه شـرايط بـراي رشـد چوبخـواران       
دريايي خوب بوده و بلوكهاي چوبي كوچك مي باشند، تخريب شتاب گرفته و نتايج با تكرار زياد بـه  

ه منظور صورت منطقي با آزمونهاي دريايي همبستگي نشان مي دهند. آزمونهاي دريايي(واقع در دريا) ب
شبيه سازي شرايط براي سازه هاي دريايي طراحي شده است. در اين روش، نمونـه هـاي آزمـوني در    

). اساس ١٣٧٥مكاني قرار مي گيرند كه در معرض چوب خواران دريايي باشند(پارساپژوه و همكاران،
  ريق سلول پـر  ون چوبخواران دريايي در اين تحقيق روش سوم بود.  اشباع نمونه هاي آزموني به طزمآ
)Full cell process درصـد ، بـي    ٥٠كور( سولفات مـس  ــرئوزوت و سلـاظتي كــا مواد حفـ) و ب

درصد ) انجام و مقدار جذب بر مبنـاي وزن خشـك   ٧/١درصد و اسيد كروميك  ٣/٤٨كرومات سديم 
در محـل   نمونه ها با در نظر گرفتن حجم سوراخهاي تعبيه شده برروي نمونه هـا جهـت مونتـاژ آنهـا    

). نمونه هاي با مقدار جذب كمتـر از ده درصـد ميـانگين جـذب، حـذف      ١نصب، محاسبه شد(جدول
ماه جهت تثبيت ماده حفاظتي بـرروي چـوب، در    ٢گرديدند . نمونه هاي اشباع شده، حداقل به مدت 

  .آزمايشگاه و در دماي محيط، نگهداري شدند.
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  ئوزوت و سلكور در نمونه هاي آزمونيميانگين جذب كر -١جدول                     
  رديف  گونه  )(Kg/m3ميانگين جذب

  كرئوزوت   سلكور
  ١  بلندمازو  ٠٠/١٦١  ٩٢/٢
  ٢  راش  ١٧/٤٤٣  ٠٣/٦
  ٣  ممرز  ٤٣/٣٨٣  ١١/٦

  
نمونه هاي آزموني اشباع شده و شاهد به طور جداگانـه در   آماده سازي و نصب نمونه هاي آزموني: 

لوني كه با گره از هم فاصله داده شده بود دسته بندي شـدند . طبـق اسـتاندارد    حلقه هايي از طناب ناي
IRG/WP 4432(1985)      ٢٥، جهت در معرض تخريب بودن همه سطوح، نمونه هـا بايـد حـداقل 

  ) . ١ميليمتر از هم فاصله داشته باشند . گره هاي ايجاد شده اين فاصله ها را تامين نمودند (شكل
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  نمونه هاي آزموني آماده نصب و ايجاد فاصله بين نمونه ها   - ١شكل 
  از طريق گره ها درطناب

  
طبق توصيه هاي استاندارد مذكور در مناطقي كه درجه حرارت آب دريا در فصول مختلف سال 

ن و قبل از تغييرات زيادي دارد ( مـانند كشورهاي اروپايي ) نمونه ها بايد در بهار و يا در اوايل تابستا
شروع فعاليت الروهاي عوامـل مخـرب ، در دريـا نصـب شـوند ولـي در منـاطق گـرم و تروپيكـال،          
محدوديت زماني وجود ندارد. بر اساس بررسي انجام شده توسط نگارنـده، حفـاران دريـايي در همـه     
فصول از سال در سواحل جنوب ايران فعال مي باشند. لذا جهت نصـب نمونـه هـاي آزمـوني فصـل      

شخصي در نظر گرفته نشد. جهت جلوگيري ازاثراحتمالي كرئوزوت و سلكور بر نمونه هاي شـاهد،  م
نمونه هاي اشباع شده و شاهد با فاصله از هم برروي پايه هاي اسكله صيادي صلح آباد در بندر بوشهر 
 نصب شدند. تخريب ضربه گيرها و چوب هاي نصب شده در اسكله نمايانگر فعاليت آبزيـان مخـرب  

دريايي در اين مناطق بود. به علت شدت فعاليت آبزيان مخرب در محدوده جزر و مد آب، طول طناب 
  به اندازه اي انتخاب شد كه در جزر و مد حداكثر، نمونه ها در داخل آب غوطه ور باشند .  

  نتايج
) به آرامي و با دقـت از سـطح چـوب    ٢در هر بازديد و ارزيابي ، صدفهاي چوب چسب(شكل

) ٢( جـدول  ASTM استاندارد  D 2481آيين نامه شماره اساس ه شدند و سپس درجه تخريب بركند
  ).٣مشخص شد(جدول

  درجه بندي ميزان تخريب چوب به وسيله حفاران دريايي -٢جدول
  وضعيت نمونه  طبقه بندي  درجه

  بدون عالئم تخريب  سالم  10
  % كل سطح تخريب شد ١٠كمتر از     تخريب خفيف  9



  ٩

% سطح نمونه ولـي شـكل كلـي نمونـه      ١٠درصد پوشش گالريها بيش از  ب متوسطتخزي  7
  تغيير نكرده است

تخريب شديد             4 سطح نمونه ها كامال پوشيده از گالري و شـكل هندسـي نمونـه هـا نيـز      
  تغييركرده است

شكست نمونه              0 ا فشار دست بيش از نصف حجم نمونه خورده شده، نمونه شكسته و يا ب
  مي شكند

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  چسبيدن چوب چسبها به سطوح نمونه هاي آزموني-٢شكل
 

  ميانگين نتايج ارزيابي و درجه بندي تخريب نمونه هاي آزموني نصب شده در دريا   -٣جدول
تيمـــــار            شاهد  %٥سلكور  كرئوزت

 ودرجه  
             

  تحریب  
  گونه

٥  ٩  ١٤  ٥  ١٤  ٩  ١٥  ٢٤  ٢٩  ٣٨  
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  راش  -  0  -  10  0  10  10  5  0  -
  بلوط  9  -  0  10  0  9.5  7  6.2  -  0
  ممرز  -  0  -  10  0  10  10  8.2  7  0

   
 

  بحث ونتيجه گيري 
 -Dآيين نامه شمارهماه استقرار در دريا بر اساس  ٣٨و ٥،٩،١٥،٢٤،٢٩نمونه هاي آزموني پس از

ابت نبودن فاصله زمـاني ارزيـابي نمونـه    مورد ارزيابي قرار گرفتند به علت ث ASTM  استاندارد2481
بـر  ، به خصوص در نمونه هاي شاهد، كم مي باشد. 10تا  0ها،مشاهدات درجات تخريب حد واسط 

 ٩اساس نتايج ارزيابي نمونه هاي آزموني،  نمونه هاي شاهد گونه هاي راش، ممرز  در مـدت حـدود   
رسيدند. دوره بعدي ارزيابي نمونه هاي  9 ماه به درجه تخريب ٥، بلوط پس ار 0ماه به درجه تخريب 

همچنين بر اسـاس نتـايج    رسيدند. 0ماه بود كه همه نمونه ها به درجه تخريب  ١٤شاهد بلوط پس از 
كـه  ماه مي باشـد   ٩تا  ٦) نيز، دوام طبيعي چوب اين گونه ها بين ٣،٤،٥،٦ديگر تحقيقات انجام شده (

دي  -(مسنمونه هاي آزموني اشباع شـده بـا سـلكور    چوبهاي بسياز كم دوام محسوب مي شوند. جز
مـاه اسـتقرار در دريـا بـدون      ٥ممرز پس از  وگونه هاي راش، بلوط  اسيدكروميك) -كرومات سديم

رسيدند. بـه ايـن    0ماه  همه نمونه هاي آزموني به درجه تخريب  ١٤عالئم تخريب بودند ولي پس از 
عث افزايش قابل توجه دوام چوبهـا در مقابـل حفـاران    ترتيب، اشباع با نمك محلول در آب سلكور با

) با بررسـي دوام چوبهـاي اشـباع شـده بـا سـلكور در       ١٣٨١دريايي نمي شود. عرب تبار و همكاران(
 ٥عدم تخريب نمونه هاي اشباع شده با سلكور در مدت سواحل بندرعباس نيز به همين نتيجه رسيدند.

ماه، مـي   ١٤و به دنبال آن تخريب كامل پس از  بر دوام چوبها ماه استقرار در دريا و تأثيرمثبت سلكور
تواند بيانگر آبشويي مواد حفاظتي باشد و الزم است در ادامه تحقيق، به اين موضوع پرداخته شـود. از  

 kg/m3كمترين و راش با جذب  kg/m3١٦١بين سه گونه اشباع شده با كرئوزوت، بلندمازو با جذب 
ماه استقرار نمونه هاي اشباع شده با كرئوزوت در دريا،  ٩را داشت. پس از  جذب ربيشترين مقدا ٤٤٣

شروع تخريب و ايجاد سوراخهاي سورني ورود الروهاي تردو، فقط در نمونه هاي بلنـدمازو مشـاهده   



  ١١

ماه در حالي كه نمونـه هـاي     ١٤شد و اين روند در ارزيابيهاي بعدي نيز ديده شد به طوري كه پس ار 
سيدند. پس ر 7ونه هاي بلندمازو به درجه تخريب مز همچنان بدون عالئم تخريب بودند، نراش و ممر

ماه استقرار نمونه ها در دريا، روند تخريب در نمونه هاي اشباع شده تقريبا شبيه بود و بـه نظـر    ٢٤از 
درجـه   بـه ماه استقرار در دريـا   ٢٤. نمونه هاي راش پس از رسيد كه كرئوزوت از نمونه ها شسته شد

مـاه بـه    ٣٨رسيدند. نمونه هاي بلوط و ممرز پـس از   0، به درجه تخريب ماه ٢٩پس از  و 5تخريب 
اشباع چوب با كرئوزوت و به روش سلول پر بيشـترين تـاثير را بـر    اگرچه رسيدند.   0جه تخريب رد

ع شده كافي به باشماه براي نمونه هاي ا ١٤ولي عمر مفيد  دوام چوبها در مقابل حفاران دريايي داشت
   ر مفيد چوبها ضروري مي باشد.  منظر نمي رسد و اجراي روشهاي تكميلي ديگر جهت باال بردن ع
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Abstract 

  samples of 3 wood species including: Beech (Fagus orientalis), Oak      
  (Quercus castaneafolia) and Hornbeam (Carpinus betulus)    were treated 

with Creosote and Celcure. The dimension of samples were 200 x 7 x 20 mm. Both 
treated and untreated samples were placed in sea water(Boshehr in Persian gulf) 
according to IRG/WP-4432(1985). After5, 9,15,24,29and 38 months, the samples 
were inspected according to recommendation of  ASTM D 248. The control 
samples (untreated wood) of Beech, Horn beam after 9 months, the samples of Oak 
after 14 months, seriously attacked. Treated samples of Beech, Oak and Hornbeam 
with Celcure, after 14 months, were seriously attacked.  Creosote treated samples 
of Beech, after 29  moths, Oak  and Hornbeam after 38 months were seriously 
attacked. It can be concluded that treatment with Creosote using full cell process 
(Bethell) increased resistance of investigated wood species   against marine borers. 
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