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چکیده
هدف از اين مطالعه ارائه راهکاري بهمنظور جلوگیري از رشد بارناکلها در بدنه کشتیها و تأسیسات دريايی میباشد .بارناکلها و رسوبات
زيستی براي صنايع دريايی مشکالتی را ايجاد میکنند و ساالنه باعث زيانهاي اقتصادي فراوانی میشوند .بسیاري از مولکولهاي خاصی
بهعنوان الکتون ماکروسیکلیک (ايورمکتین) شناخته شدهاند که بهطور معمول توسط باکتري خاصی تولید میشوند .هنگامی که اين
مولکولها با پوشش ضدخزه ترکیب شوند ،مانع از رشد بارناکلها میشوند .الکتون ماکروسیکلیک میتواند جايگزين مس در پوششهاي
ضد خزه شود .يکی ديگر از ترکیبات مهار کننده،کتامینز و نانوذرات پنتواکسید واناديوم میباشد که به عنوان روشهاي جديد مانع از
رشد جلبک و باکتري میشود .براي انتخاب سیستم رنگ مناسب بايد به عوامل طراحی و کاربري و محیطی نیز توجه نمود .در مجموع
مهمترين راهکارهاي کنترل رسوبات زيستی در بدنه تأسیسات دريايی شامل موارد زير میباشد :نقاط با میزان دسترسی کم در هنگام
شست شوي بدنه شناور در حوضچه خشک باشد .شناورها کمتر به صورت ساکن باشند .بهترين روش مبارزه خزه تراشی بدنه شناور در
داخل حوضچه خشک است .آزمايشات تشخیص گونه هاي غیربومی در شناورهاي خارجی صورت گیرد .براي از بین بردن رسوبات در
فاصله بین مخازن زير پايه از روش بالستینگ استفاده شود .مسیرهاي کشتیرانی ،تغییرات آب و هوايی ،درجه حرارت ،منابع غذايی در
محیط ،شوري و میزان عمق در میزان خزهزدگی شناورها تاثیرگذار است و نیازمند دقت بیشتر میباشد.
واژگان کلیدی  :فولینگ ،گونه مهاجم ،پوشش ضدخزه ،بدنه کشتیها ،رسوبات زیستی

تاريخ دريافت مقاله :
تاريخ پذيرش مقاله :

19/91/19
19/10/99

91

شماره 87

فصلنامه علوم و فناوري دريا

 - 1مقدمه
کشتی چسب يا بارناکل نام گروهی از جانوران بندپا از

شوند و همچنین با اتصال به سازههاي دريايی تخريب
فرسايشی آنها را به همراه دارند ].[9

فُرورده مژه پايان 9است که به زيرشاخه سختپوستان ،رده

 -2-1ویژگی زیستی

آرواره پايان 2تعلق دارد و بنابراين از بستگان دور

بارناکلها داراي دو نوع مرحله الروي به نامهاي ناپلیوس و

خرچنگهاي دريايی به شمار میآيد .بارناکلها سخت-

سیپريد هستند و اين دو مرحله نقشهاي بسیار متفاوتی

پوستانی هستند فیلتر کننده و چسبنده که به سطوح

ايفا میکنند ،زيرا دريکی از اين مراحل ناپلیوس آب را از

مختلفی جهت زندگی میچسبند .آنها با توجه به نوع

سطح پاک میکند و مرحله ديگر سیپريد به سطح می-

گونه بسترهاي مختلفی را براي استقرار و ادامه زندگی

چسبد .الرو سیپريد بارناکل نوعی قطره روغنی را براي

انتخاب میکنند که اين بسترها طیف وسیعی از مواد

پاک کردن آب از سطوح ترشح میکند و اين عمل را

جامد موجود در محیطهاي آبی شامل صخرههاي بین جز

پیش از چسبیدن آن به سطح با استفاده از نوعی چسب

و مدي تا آبهاي عمیق ،اجسام غرق شده يا معلق بر روي

فسفوپروتئین صورت میدهد .نکته کلیدي در سیمان

آب ،سازههاي ساحلی و دريايی ،بدنه کشتیها و قايقها،

محکم کشتی چسبها قطره روغنی است که الرو آنها

تورهاي ماهیگیري کاراپاس خرچنگها و الکپشتها،

پیش از چسبیدن آزاد میکند.

مارهاي دريايی و والها را در برمیگیرد ].[9

اين قطره روغنی آب را از سطح میزدايد و به جانور اجازه

0

بارناکلها يکی از عوامل مهم رسوبات زيستی هستند که

میدهد تا چسب فسفوپروتئینی 9خود را روي سطح بريزد.

موجب انباشت حیات دريايی روي بدنه کشتیها ،کاراپاس

پیشتر دانشمندان گمان میکردند که ترکیب اين دو ماده

خرچنگ و ديگر سطوح میشود و کشش روي اين محیط-

ابر چسب قوي را ايجاد میکند ] .[2اغلب کشتیچسبها

ها را افزايش میدهند .و به تولید چسبهاي زيستی کمک

به دلیل ثابت بودن نسبت به تغییر شرايط محیطی

کرده و به ساخت پوششهاي ضد لکه جديد بخصوص

حساس هستند و ضمن تأثیر گرفتن از تغییر شرايط می-

براي کشتیها کمک میکند ] .[2بارناکلها سخت-

توانند در مقابل از خود واکنش نشان دهند .بنابراين تغییر

پوستانی کفزي و چسبیده به بستر هستند که در صدف

شرايط محیطی میتواند بر جنبههاي مختلف زيست-

آهکی زندگی میکنند .آنها گروه بسیار موفقیاند که

شناسی آنها تأثیرگذار باشد .در میان فاکتورهاي غیر

تقريبأ در همه مناطق جغرافیايی و در زيستگاههاي آبی

زيستی محیط که چرخه تولید مثلی را تحت تأثیر قرار

مختلف شامل آب شور اقیانوسها ،خلیجها و درياها و آب

میدهند يک مورد تغیرات دماي فصلی است .اين تغیرات

لب شور بعضی مصبها و درياچهها و در سطو ح مختلف

دمايی به عنوان تنظیمکننده فعالیتهاي تولیدمثلی مانند

از عمق چند هزا ر متري تا مناطق فوق جزر و مدي

شروع گامتزايی داراي اهمیت است.

پراکنده شدهاند ].[0

فرايندهاي فیزيولوژي تولید مثلی در بسیاري از گونه ها به

بارناکلها از جمله گروههاي مهم مزاحم هستند که

دماهاي خاص محدود میشوند و اين حتی ممکن است به

مشکالتی را براي صنايع دريايی ايجاد میکنند و ساالنه

عنوان عامل اصلی محدود کننده جمعیت مطرح شود .در

باعث زيانهاي اقتصادي فراوانی میشوند .از جمله آنکه

مناطق مستعد براي تغییرات در شوري مانند مناطق تحت

بارناکلهاي بالغ با اتصال به بدنه کشتیها باعث تخريب

تأثیر مانسون ،کاهش در شوري در دورههاي بارندگی به

بدنه ،افزايش مصرف سوخت و کاهش سرعت آنها می-

عنوان عامل محدودکننده تولید مثل و استقرار الروها در

1

Cirripedia
Maxillopoda
3
Biofouling
2

Phosphoprotein
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گونههاي بارناکل مطرح میگردد .به نظر میرسد

موجودات بیتحرک کوچک ،موجودات ساکن در نقب يا

فرايندهاي گامتوژنر در رشتهپايان به رژيم روشنايی (مدت

گونههاي چسبنده هستند ،اما گونههاي متحرکی چون

زمانی که در روشنايی و تاريکی میمانند) نیز بستگی

خرچنگها ،ستارههاي شکننده را نیز شامل میشوند ].[8

داشته باشد هرچند اطالعات در مورد نقش نور در زيست-

فرآيند استقرار معموالً همانند يک توالی رخ می دهد؛ به

شناسی تولیدمثل بارناکلها داراي ضد و نقیضهايی است.

اين صورت که در ابتدا بیوفیلم ها تشکیل شده و به دنبال

در عرضهاي جغرافیايی باال چرخه تکامل گنادي در

آن گونههاي زيست مزاحم بزرگتر مستقر میشوند .در

بارناکلها يک سال به طول میانجامد ،اگرچه گاهی ممکن

واقع اين فرآيند شامل چسبیدن بیوفیلمها (باکتريها،

است دو چرخه گنادي در همین مدت اتفاق بیفتد ].[9

سیانوباکترها و دياتومهها) ،جلبکهاي سبز تاژکدار (اغلب

در عرضهاي جغرافیايی پايین و در شرايط محیطی

گونههاي  ) Entromorphaجلبکهاي قهوهاي و قرمز و

مطلوب ،بارناکلها چندين چرخه گنادي را در يک سال از

استقرار موجودات چسبنده و کفزيان متحرک میباشد

خود نشان میدهند ،به اين معنی که آنها تقريباً بطور

].[7

مداوم در تمام طول سال تولید مثل میکنند .در گونههاي

معموالً تنوع جوامع زيست مزاحم در سطوحی که براي

نیمه گرمسیري ،تا  21زاده میتواند در طول فصل گرم

مدت زمان طوالنی بیتحرک در آب قرار میگیرند مثل

سال تولید شود و در نتیجه بعضی گونهها در دماهاي باال

پايههاي اسکله ،تجهیزات حفاري ،قايقها ،باراندازهاي

قادرند دهها زاده در سراسر سال تولید کنند و تنها در

شناور و کشتیها افزايش يافته و محدودهي وسیعی از

طول دورههايی با محدوديت غذايی نرخ تولید مثل کاهش

موجودات مانند جلبکها ،اسفنجها ،خزهشکالن ،مرجانیان،

پیدا میکند .گونههاي آب گرم سريعتر رشد میکنند و

دوکفهايها و سختپوستان را شامل میشوند .البته تنوع-

طول عمرشان معموأل از يک سال تجاوز نمیکند و در

هاي موجودات عالوه بر فاکتورهاي زيستی مثل رقابت و

عرض دو تا چهار هفته به سن بلوغ میرسند .در مقابل،

شکار ،به موقعیت جغرافیايی ،عمق ،نوع بستر و فصل نیز

بیشترين طول عمر مربوط به گونههاي آب سرد و به

بستگی دارد .در بسیاري از موارد ديده شده که موجودات

خصوص گونههاي مربوط به آبهاي قطبی است .اين گونه-

زيست مزاحم در مناطق گرم با دماي آب باالتر ،رشد

ها معموأل در سن دو تا سه سالگی به بلوغ میرسند ].[9

بیشتري دارند؛ ارتباط مشخصی بین دما ،دوره تولیدمثلی
و میزان رشد موجودات دريايی وجود دارد تعداد زيادي از

 -3-1زیست مزاحم دریایی

گونههاي زيست مزاحم مثل بارناکلها اين توانايی را دارند

هنگامی که يک سطح جديد ،مثل يک بدنه کشتی ،پايه-

که محکم به بستر بچسبند ،سريعاً رشد کنند و قبل از

هاي يک اسکله ،يک موجشکن و يا يک قفس آبزيپروري

اينکه به علت اصطکاک ناشی از اندازه ،پاکسازي و يا

در محیط دريا قرار میگیرد ،خیلی سريع بهوسیله

پیرشدن طبیعی جدا شوند ،به سن بلوغ برسند ،تخم-

موجودات متنوع دريايی پوشیده میشود .رشد ناخواسته

هايشان با انتشار پراکنده شده و در نهايت تعداد خود را در

موجودات بر روي سطوح سازههاي مصنوعی فرو رفته در

زمان کوتاهی و به سرعت افزايش میدهند ].[1

آب دريا که داراي پیامدهاي اقتصادي باشد ،زيستمزاحم

بارناکلها از شايعترين موجودات زيست مزاحم هستند.

دريايی نامیده میشود .اصوالً موجوداتی که جزو زيست-

اين جانوران سخت پوستانی هستند که به دلیل توانايی

مزاحمان دريايی هستند ،از اشکال متصل و يا چسبیده

تولیدمثل و تکثیر زياد بر روي سازههاي دريايی بسیار

بوده که بهطور طبیعی در آبهاي کمعمق در طول

مورد توجه قرار دارند .معموالً به صورت متصل به هر

سواحل حضور دارند ] .[6اکثر گونههاي زيست مزاحم

سطح سخت موجود در آب دريا شامل صخرهها ،پايههاي
29
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اسکله ،بدنه کشتی ها ،صدف اويستر و ريشههاي درختان

حدود يک درصد در پوششهاي سطحی بدنه و تجهیزات

مانگرو زندگی میکنند ].[91

کشتی يک روش بسیار مؤثر براي جلوگیري از رشد
بارناکلها محسوب میشود .اثر ضد خزه بودن ايورمکتین

 -2کنترل رسوبات زیستی (جلبک و باکتریها) در

به گروههاي بارناکل تازه متولد شده و بالغ بزرگسال در

بدنه کشتی

سطح پوشش مربوط میشود .نرخ انتشار ايورمکتین به

کنترل رسوبات زيستی دريايی در سازههاي مصنوعی براي

محیط زيست دريايی بستگی به جنس پوشش مورد

حفظ اثربخشی عملیاتی و به حداقل رساندن هزينههاي

استفاده دارد .در آبهاي ساحلی کشور سوئد ،ايورمکتین

مرتبط ضروري است .سیستمهاي پوششی بر پايه سموم

به جاي مس در فرموالسیون رنگ ضد خزه دريايی در 21

میتواند به طور مؤثر باعث کنترل رسوبات شود اما با

تا  01قايق کوچک مورد استفاده قرار گرفت .در محاسبه

توجه به زندگی ارگانیسمها و نگرانیهاي زيست محیطی

سمیت ،خطر سمیت مس برابر با  01درصد ولی سمیت

طبق مقررات ممنوع اعالم شده است ] .[92]،[99بنابراين

ايورمکتین برابر با  9درصد میباشد .نرخ نشت نسبی

اين امکان وجود دارد که از جايگزينهاي جديدتري براي

ايورمکتین در مقايسه با مس مبتنی بر کلوفون رنگ بسیار

محدود کردن موجوداتی نظیر جلبک ،صدف ،بارناکل و

کم است .و نکته قابل توجه اينکه ايورمکتین تنها براي

غیره استفاده کنیم .الزم نیست براي ايجاد يک پوشش

ارگانیسمهاي هدف سمی میباشد در حالیکه مس براي

ضد رسوب مناسب مواد سمی را در محیط زيست منتشر

همه ارگانیسمهاي موجود در رسوبات زيستی سمی می-

کرد .دانشمندان در دانشگاه گوتنبرگ بر روي حل کردن

باشد .ايورمکتین به طور کامل قابل تجزيه و زيستی می-

پوشش بارناکلهاي بالغ مطالعات انجام دادهاند که مانع از

باشد ].[99

رشد بارناکل شوند .براي اين مشکل يک گروه تحقیقاتی

 -1-2خزهزدگی زیستی

زيستشناسی سلولی مولکولی متمرکز بر روي يک مرحله

انواع خزهزدگی بر روي بدنه شناور به سه شکل نرم،

حساس در چرخه زندگی بارناکل شدهاند .بارناکلها زمانی

سخت و ترکیبی تقسیمبندي میشود .از آنجايی که اين

که به تازگی بالغ شدند تالش میکنند تا از طريق يک

موجودات زنده جهت ادامه حیات به مواد معدنی ،گرما و

پوشش به يک مکان ثابت متصل شده و در آنجا رشد و

مواد غذايی نیاز دارند ،بهسرعت بر روي سطح شناور رشد

تکثیر شوند .بسیاري از مولکولهاي خاصی به عنوان

کرده و مشکالتی از جمله ايجاد مقاومت اصطکاکی باال به

الکتون ماکروسیکلیک شناخته شدهاند .که به طور معمول

واسطه ناصافیهاي ايجاد شده ،افزايش مصرف سوخت،

توسط باکتري خاصی تولید میشوند .هنگامی که اين

افزايش دفعات پهلوگیري شناور و آسیب ديدن ماده

مولکولها با پوشش ضدخزه ترکیب شوند .مانع از رشد

پوشش ضد خزه بر روي بدنه شناور ايجاد خواهند کرد.

رسوبات زيستی و بارناکلها میشوند .عالوه بر اين از

تمامی شناورها ،حتی آن دسته از شناورهايی که رنگ ضد

میتواند جايگزين مس در

خزه ،تازه بر روي سطوح آنها بهکار گرفته شده است،

پوششها شود ] .[90الکتون ماکروسیکلیک (ايورمکتین)،

مقداري خزهزدگی دارند .پديده خزه زدگی زيستی بدنه

توسط باکتريهاي اکتینومايسیت تولید میشود و بهعنوان

شناورها به عواملی مانند طراحی و ساخت شناور ،تعداد و

آفتکش در حفاظت از محصوالت و داروهاي ضد انگل از

موقعیت طراحی مناطق با میزان دسترسی کم،سرعت

آن استفاده میشود .افزودن ايورمکتین2به مقدار بسیار کم

عملیاتی شناور ،مناطقی که شناور در آن تردد دارد،

الکتون ماکروسیکلیک

9

Macrocyclic lactones
Ivermectin

3

1
2

Biofouling

22

3

شماره 87

فصلنامه علوم و فناوري دريا

برنامههاي مراقبتی از بدنه شناور ،شرايط و بکارگیري رنگ

سلول پاسخ بیولوژيکی را دريافت میکند .پاسخ بیولوژيکی

در حوضچه خشک و پاکسازي رنگ از روي بدنه شناور

وابسته به سیگنال مولکول و انتقال سیگنالهاي خاص

بستگی دارد ].[99

گیرنده است .يکی از گیرندهها در سطح سلول گیرنده

مقدار چسبندگی آلودگی صدف بارناکل بر روي سطوح

هاي  Gپروتئین همراه نامیده میشوند ( .)GPCRsدر

مختلف متفاوت است و بنابراين با توجه به نوع چسب

صنعت داروسازي بسیاري از محصوالت توسط هر نوع

صدف بارناکل و ماده زير اليه ،مقدار صدفهاي چسبیده

فعالیت و يا تحريک اين نوع از گیرندهها عمل میکنند.

به سطوح تعیین می شود .براي تعیین مقدار چسبندگی و

بارناکل در اين ديدگاه از انسان متفاوت نیست ].[96

استحکام برشی بارناکل بايد نیروي برشی الزم براي کندن

از میان تعداد زيادي از لیگاندهاي  ،GPCRسه مولکول

و سطح اتصال آن را اندازه گیري نمود ].[99

هاي مختلف مشخص شده استmedetomidine) :

استفاده از روشهاي مديريتی مناسب براي کاهش خزه

) ،)(Catemine 1کلونیدين ( ،)Catemine 2و

زدگی بدنه شناور باعث افزايش کارايی شناور و همچنین

( .)S18616) (Catemine 3همه آنها در مهار قوي-

باعث صرفه جويی در هزينه ،وقت ،طوالنیتر شدن عمر

ترين بارناکلها از هر مواد ايمیدازولین ديگر با فعالیت

بدنه شناور و کاهش انتقال گونههاي غیر بومی است .براي

گیرنده تا کنون آزمايش شدهاند .در میان اين سه ترکیب

جلوگیري و به حداقل رساندن خطرات مربوط به موارد

 S18616 ،cateminesاز همه قويتر است که میتوان

زيستمحیطی ،سالمتی انسان و منابع که متاثر از انتقال

در پوششهاي ضدخزه از آن استفاده کرد ] .[98اولین

گونههاي مضر میباشد ،سازمان بین المللی دريانوردي

فرضیه با توجه به نحوه عمل اين بود که Catemines

اقدام به ايجاد سیستم مديريت آب توازن کشتیها گرديده

ترشح سیمان را مهار میکند .ولی اين فرضیه اشتباه بود و

و در نهايت کنوانسیون مديريت آب توازن کشتیها تدوين

به جاي آن باعث القا افزايش تحرک و مهار بارناکل هنگام

شده است .مواد چهارم و پنجم کنوانسیون کنترل

افزودن آن مشاهده شد ].[97

سیستمهاي مضر ضد خزه به روشهاي مناسب بکارگیري

 -1-3جلوگیری از رشد رسوبات زیستی با نانوذرات

پوشش مناسب رنگ و روشهاي مناسب براي جداسازي

پنتو اکسید وانادیوم

رنگ از روي بدنه شناورها به منظور جلوگیري از ايجاد

دانشمندان دانشگاه جوهانز گوتنبرگ در آلمان کشف

خزهزدگی است .براساس ماده هشتم کنوانسیون تنوع

کردهاند که نانوذرات پنتواکسید واناديوم میتوانند مانع

زيستی ، 9بايد از ورود گونههاي بیگانه که اکوسیستم و

رشد باکتريها و جلبکها روي سطح در تماس با آب

زيستگاههاي گونههاي ديگر را به خطر می اندازد،

مانند بدنه کشتی يا اسکلهها شوند .آزمايشهاي آنها

پیشگیري و يا آنها را تحت کنترل در آورده و از بین برد.

نشان داده است که ورقههاي فوالدي پوششداده شده با

 -3جلوگیری از رشد بارناکل با Catemines

روکشی حاوي نانوذرات پنتواکسید واناديوم را میتوان

همه سلولها توسط سیستمهاي ارتباطی به هم متصل

براي هفتهها بدون تشکیل رسوباتی از باکتريها و

هستند .هم عصبی و هم گردش هورمونها .مولکولهاي

جلبکها در معرض آب دريا قرار داد .رسوبات دريايی

سیگنال يا انتقال دهندههاي عصبی و يا هومونها در

مشکلی است که ساالنه بیش از  211بیلیون دالر براي

تعامل با يک پروتئین خاص در سطح سلول يا گیرنده

صنعت کشتیرانی هزينه دارد .اکنون گروهی از

هستند .گیرنده پس از انتقال سیگنال از خارج به داخل

دانشمندان به رهبري دکتر ولفگانگ تريمل از موسسه
شیمی معدنی و شیمی آنالیزي با تقلید از طبیعت

Convention on Biological Diversity

راهبردي براي حل اين مشکل ارائه کردهاند .آنزيمهاي

1
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مشخصی که در جلبکهاي قرمز و قهوهاي يافت میشوند،

را تا رفتن به حوضچه خشک بعدي محافظت نمايند.

ترکیبات هالوژنی تولید میکنند که توان بالقوهاي براي از

انتخاب نوع رنگ و میزان اندازهاي که از آن مورد استفاده

بین بردن رسوبات زيستی دارند .احتماال اين آنزيمها

قرار میگیرد با توجه به نوع شناور ،فعالیت آن ،سرعت

توسط جلبکها براي محافظت از خودشان در مقابل حمله

شناور (مايل دريايی که در هر ماه طی میکند) ،دفعات

و هجوم میکروبی ،تولید میشوند .اين دانشمندان آلمانی

رفتن شناور به حوضچه خشک ،مدت زمانی که شناور

تصمیم به تقلید از اين فرآيند با استفاده از نانوذرات

فعالیت نداشته است و همچنین با توجه به نظر شرکت

پنتواکسید واناديوم گرفتند ].[91

تولید کننده و يا تامین کننده رنگ ضدخزه با توجه به

طبق گفته اين محققان نانوذرات پنتواکسید واناديوم يک

اطالعات فنی رنگ انتخاب شود ].[21

فعالیت بروماسیون زيست تقلیدي ذاتی دارند که آنها را به

 -3-3اقدامات الزم به منظور کاهش خزه زدگی و

يک جايگزين مؤثر براي زيستکشهاي (از بینبرندههاي

انتقال گونه های غیربومی

رسوبات زيستی) شیمیايی مرسوم تبديل میکند.

در هنگام پاکسازي و جداسازي خزه از روي بدنه شناور

پنتواکسید واناديوم بعنوان يک کاتالیست عمل میکند،

به روش زيرآبی و يا در حوضچه خشک به منظور کاهش

بطوري که واکنش پراکسید هیدروژن با برمید را براي

خزهزدگی و انتقال گونههاي غیربومی ،موارد زير در نظر

تشکیل مقادير کمی از اسید هیپو برمو کاتالیز میکند.

گرفته شود.

اين اسید براي بسیاري از میکروارگانسیمها سمی است و

 -9تعداد و نقاط با میزان دسترسی کم در هنگام شست-

يک اثر ضدباکتري مشخص دارد .اين واکنشدهندههاي

شوي بدنه شناور در حوضچه خشک بايد در نظر گرفته

مورد نیاز در آب دريا وجود دارند :آب دريا حاوي يونهاي

شود .چون اين نقاط جزء نقاطی هستند که خزه ،جلبک و

برمید است و هنگامی که در معرض نور خورشید قرار

همچنین موجودات شناور و آبزي در دريا مانند سخت-

گیرد ،مقادير کمی پراکسید هیدروژن تشکیل میشود.

پوستان ،ماهیها ،ستاره دريايی و ساير موجودات بر اثر

نانوذرات پنتواکسید واناديوم بواسطه قابلیت حل کمشان و

امواج شديد به اين مناطق پناه میبرند و در هنگام پاک-

اين حقیقت که در روکش وارد شدهاند ،در مقايسه با مواد

سازي بايد مورد توجه قرار بگیرند.

مبتنی بر مس و قلع استفاده شده در محصوالت کنونی،

 -2سرعت شناور معموال در میزان خزهزدگی آن تاثیر

به مراتب سمیت کمتري دارند .در اين خصوص

خواهد داشت .شناورها در صورت قرارگرفتن به صورت

روکشهاي کشتی مبتنی بر پنتواکسید واناديوم میتوانند

ساکن و در سرعتهاي پايین دچار خزهزدگی بیشتر

جايگزين مؤثري براي زيستکشهاي شیمیايی مرسوم

نسبت به مواقعی که داراي سرعتهاي باال هستند ،می-

باشند ].[91

باشد.

 -2-3انتخاب رنگ ضدخزه بدنه شناورها

 -0هنگامی که بدنه شناور در داخل حوضچه خشک مورد

سطح بدنه شناورها بايد بوسیله رنگهاي ضدخزه مطابق

پاکسازي قرار میگیرند ،بايد در برابر نور مستقیم

با الزامات کنوانسیون سیستمهاي مضر ضدخزه پوشش

خورشید قرار بگیرد تا بدنه شناور بهطور کامل خشک

داده شود .استفاده از اين نوع رنگها باعث کاهش میزان

شود .خشک شدن کامل بدنه شناور ،بهترين روش براي

خزهزدگی بدنه شناور و همچنین کاهش و حذف ورود

جلوگیري از انتقال گونههاي غیربومی در هنگام خزه

ترکیبات مضر قلع در حوضچههاي خشک در هنگام

تراشی بدنه شناور در داخل حوضچه خشک است.

جداسازي رنگها از روي بدنه شناور خواهد شد .ماندگاري

 -9داشتن برنامه زمانبندي مناسب براي رفتن به

رنگ بر روي بدنه شناور بايد به حدي باشد که بدنه شناور

حوضچه خشک و داشتن برنامه گزارشات مربوط به
29
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تعمیرات و رنگآمیزي بدنه شناور که به تايید حوضچه

بارناکل در فاصله بین مخازن زير پايه از روش بالستینگ

خشک رسیده باشد.

استفاده می شود ].[21

 -9مسیرهاي کشتیرانی ،تغییرات آب و هوايی ،درجه

 -4نتیجهگیری

حرارت ،منابع غذايی در محیط ،شوري و میزان عمق در

رنگهاي ضدخزه براي ارئه کیفیت و طول عمر مناسب

میزان خزهزدگی شناورها تاثیرگذار است .شناورهايی که

نیاز به تغییر برخی از پارامترهاي طراحی دارند .براي

در آبهاي با میزان عمق بیشتر حرکت میکنند ،امکان

انتخاب سیستم رنگ مناسب بايد به عوامل طراحی و

انتقال گونههاي غیربومی در آنها نسبت به آبهاي کم

کاربري و محیطی نیز توجه نمود .نوع آلودگی دريايی نیز

عمق بیشتر خواهد بود .در هنگام رنگآمیزي بدنه شناور

بر روي مقدار آلوده شدن سطوح موثر باشد .آلودگیهاي

در حوضچه خشک بايد انتخاب رنگ بر اساس نحوه

دريايی سخت معموال ضرر بیشتري براي کیفیت و کارايی

فعالیت ،نوع ،ساختمان و جنس شناور باشد.

شناورها دارند .مجتمع شدن انواع آلودگیها باعث ايجاد

 -6در صورتی که شناور در آبهايی غیر از آبهاي کشور

تودهاي با حجم و وزن زياد با سختی و چسبندگی باال بر

ايران تردد داشته و احتمال انتقال گونههاي غیربومی بر

روي شناور میگردد که بايد از آن جلوگیري نمود.

اثر انجام فعالیت خزهتراشی وجود داشته باشد ،بايد

انجام مطالعات پیوسته براي تعیین الگوي استقرار جوامع

آزمايشات تشخیص گونههاي غیربومی انجام گیرد و در

زيستمزاحم بهويژه بارناکلها و ارتباطشان با متغییرهاي

صورت انجام نمونهبرداري به منظور انجام تشخیص گونه

محیطی ديگر از جمله رژيم جزر و مدي ،عمل امواج،

ها بايد در ظروف مخصوص در حالت انجماد نگهداري

جريانات آب و میزان مواد غذايی و عوامل تاثیر گذار

شوند.

زيستی بر کنترل و جلوگیري از رشد احساس میشود.

 -8به منظور جلوگیري از آلودگی محیط زيست دريايی و

 -5منابع

انتقال گونههاي غیربومی در هنگام انجام عملیات خزه

] [9سواري ،راضیه ،کامرانی ،احسان ،شهدادي ،عدنان ،مطالعه

تراشی شناورها در زير آب در منطقه که امکان انتقال آن-

مقدماتی برخی ويژگیهاي تولیدمثلی دو گونه بارناکل بین
amphitrite

Amphibalanus

و

ها در حین جدا شدن قطعات رنگ ،بارناکلها ،خزه و ساير

جزرومدي

مواد از روي بدنه شناورها وجود دارد ،بايد براي جمع

 Microeuraphia permitiniدر سواحل بندرعباس ،خلیج

آوري مواد زائد حاصل از عملیات خزه تراشی و جلوگیري

فارس ،پاياننامه کارشناسی ارشد ،آذر .9019
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از انتقال آلودگی تدابیر خاصی در نظر گرفته شود.
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داده شود .معموالً براي از بین بردن رسوبات آهکی و
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