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 دهیـچک
 کذه  اسذت  ریدپذذ یتجد و ارزش با ماده نیا بیمعا نیمهمتر از یکی آن، از شده ساخته یها فراورده و چوب پذیری زیست تخریب

 از آنهذا  بیشتر در که وجود دارد آنهای  فراوردهافزایش دوام طبیعی چوب و  یبرا مختلفی یها روش. دهد  یم کاهشرا  آنها عمر مفید
بسیار مذورد توجذه    گذشته یها سالطی  که است ستیز طیمح و دوستدار مطلوب روش ییگرما ماریت .شود می استفاده ییایمیش مواد
 یهذا  خرده. تیمار گرمایی بررسی شد چوب خرده تختهدر برابر قارچ  بر دوام بخارآباثر پیش تیمار  قیتحق نیا در. گرفته استقرار 

دمذا در دو سذطح    یاثرگذذار درجه سلسیوس( و زمان  181و  171، 161، 111سطح )دما در چهار  ریمتغچوب با در نظر گرفتن دو 
تهیه  یها نمونهرطوبت تعادل و کاهش جرم  نیهمچنو چوب  یها خرده یاستخراج مواد سلولز، یهم مقدار. شددقیقه( اجرا  93و  11)

یند ابا افزایش دما و زمان اثرگذاری آن در فر ندداد نشان جینتا. شد یریگ اندازه( آنهاآزمونی )برای تعیین دوام طبیعی  یها تختهشده از 
کذاهش و دوام   هذا  تختذه و نیز رطوبت تعادل  آنهاچوب افزایش اما مقدار همی سلولز  یها خردهمقدار مواد استخراجی  ،ییگرما مارتی

 93درجه سلسیوس و مدت زمذان   161شرایط تیمار گرمایی یعنی دمای  نیمطلوبترو در یافت  بهبود یدار یمعن طور به ها تختهطبیعی 
 مواد مقدار و سلولزها یهم مقدار تعادل، رطوبت درصد راتییتغ باسفید(  یدگیپوسعامل  از یناش) ها تخته وزن کاهش راتییتغدقیقه 
 .ندداد نشان را ییباال یهمبستگ یاستخراج
 

 لتعاد رطوبت ،یاستخراج مواد سلولزها، یهم ،طبیعیدوام  چوب، خرده تخته :یديكل های واژه
 

 مقدمه
 در موجذود  یهذا  تیمحذدود  و ها جنگل سطح کاهش
 و کارشناسذان  نگذرش  باعذ   جنگذل  از چذوب  برداشت
 مواد نیتأم یبرا گرید منابع از استفاده به عیصنا صاحبان

 در اسذاس  نیهمذ  بذر . است شده ازین مورد یگنوسلولزیل
 الرشذد  عیسذر  یها گونه از استفاده و کشت ر،یاخ یهاسال
 یبذرا  یراهکار عنوان به صنوبرها انواع و پتوسیاکال مثل
 روبذرو  یخذوب  اسذتقبال  با هاجنگل بیتخر از یریجلوگ
 و ریذ خم عیصذنا  در صذنوبر  چذوب  از استفاده. است شده
 چوب خرده تخته مانند یچوب چندسازه های وردهافر کاغذ

 ،نیاوجودبذا  ،اسذت  گسذترش  حذال  در...  و بریف تخته و
 یسذت یز مخذرب  عوامذل  برابر در آن مقاومت بودن نییپا

. اسذت  شده آن کاربرد در هاتیمحدود یبرخ جادیا باع 
 یهذا فراورده و چوب بیتخر سبب یادیز یستیز عوامل
 از یکذ ی یدگیپوسذ  عامذل  یهذا قذارچ  که شود می یچوب
 بیذ تخر. شود می محسوب یستیز یها مخرب نیتر یجد
 بذه  یبسذتگ  که است یا دهیچیپ ندیفرا قارچ توسط چوب
 دارد یطذ یمح طیشذرا  و چوب گونه و ساختار قارچ، نوع
 بیذ تخر هذا  آنزیم توسط چوب یاصل باتیترک آن یط که
 رشد و سمیمتابول منظور به الزم یانرژ نیتأم یبرا و شده
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(. 2336 همکذاران،  و Boonstra) ابنذد ی یمذ  رییذ تغ قارچ
 باتیترک هیتجز سبب و دیتول ها قارچ توسط که ییها میآنز
 مخذذرب یهذذا میآنذذز شذذامل شذذوند یمذذ یسذذلول وارهیذذد

 اگزوسذذذلوالزها، اندوسذذذلوالزها،) دهایسذذذاکار یپلذذذ
 و( دازهایاکسذذ و دازهایذذگلوکوز بتذذا سذذلوالزها، یهمذذ
 هیذ تجز ییتوانا که ییها قارچ در) کیکتیگنولیل یها میآنز
 از تر بزرگ ها آنزیممولکول  اندازه. است( دارند را نیگنیل

 هیاول مراحل در جهینت در .هستند یسلول وارهید زیر منافذ
 بذه  ،ندارنذد  را یسذلول  وارهیذ د در نفوذ ییتوانا یدگیپوس
 وزن بذا  ترکیباتی ها قارچ که است شده عنوان لیدل نیهم

(LMWDAs)ن ییپا یمولکول
 انتشذار مناسذب   تیقابلو  1

 بذه  نفوذ با خود کوچک ابعاد به توجه با که کنند یم دیتول
 وارهیذ د یمذر یپل مذواد  بیتخر کننده آغاز ،یسلول وارهید

 زیر منافذ ابعاد شیافزا به منجر هیاول حمله. هستند یسلول
 داخذل  بذه  هذا  آنذزیم  ورود احتمذاالا  و شده یسلول وارهید
 (.Hill، 2336کنند ) یم لیتسه را یسلول وارهید

 در چذوب  مقاومذت  شیافذزا  یبرا یمختلف یهاروش
 از اسذتفاده البتذه  . اسذت  افتهی  توسعه مخرب عوامل برابر
 یطذ یمح سذت یز یهذا  ینگران لیدل به یسنت یحفاظت مواد

 کذذاربرد بذذه یادیذذز توجذه  امذذروزه. اسذذت شذذده محذدود 
 سذت یز طیمحذ  دوسذتدار  و ییایمیش مواد بدون یها روش
 چذوب  اصذح   یهاروش از یکی ییگرما ماریت. شود می
 شیافذزا  و ابعذاد  ثبذات  بهبذود  آن تأثیر نیمهمتر که است
 خذح   بذر  اصذح   روش نیا در. است یدگیپوس به دوام
را  یمشکحت یطیمح ستیز نظر از که -ییایمیش یها روش

 شود مین استفاده ییایمیش ماده نوع چیه از -کنند یم جادیا
 ییایمیشذ  باتیترک گرما دراثر اعمال  در که یراتییتغ با و

. ابدی یمبرخی از خواص چوب بهبود  شود می جادیا چوب
Hill (2336 )اثذر  در یدگیپوسذ  بذه  دوام شیافذزا  لیدال 
 کذاهش  دها،یسذاکار  یپلذ  مقذدار  کاهش را ییگرما ماریت

 یهذا  گذروه  کذاهش  ،یسذلول  وارهید تعادل رطوبت مقدار
 یاثرگذار ،یسلول وارهید یمریپل باتیترک در لیدروکسیه
 لیتشک احتماالا و مواد سمیمتابول در ها میآنز ییتوانا یرو
 .اسذت  کذرده  انیذ ب ییگرمذا  مذار یت طذول  در دهایوسیبا

Tjeerdsma کذذه دادنذذد نشذذان( 2332) همکذذاران و 
 بذذه و دوام یدوسذت  آب تیخاصذذ نیبذ  ییبذذاال یهمبسذتگ 

                                                           
1- Low Molecular Weight Diffusible Agents 

 و Weiland. دارد وجذود  مارشذده یت چوب در یدگیپوس
Guyonnent (2339 )دوام شیافذزا  یبرا یاصل لیدل سه 

 (1: کردنذد  ذکر نیچن را یقارچ یدگیپوس برابر در چوب
 کذه  شذود  مذی  یدیذ جد مذواد  دیذ تول باع  ییگرما ماریت
 ییگرمذا  مذار یت بذا ( 2 ؛کننذد یمذ  عمذل  دیوسیبا عنوان به
 کذه  کنند یم رییتغ یا گونه به یچوب ماده ییایمیش باتیترک

 یهمذ  ییگرمذا  ماریت (9 ؛شوند ینم ییشناسا قارچ توسط
 بیذ تخر ،اسذت  قذارچ  هیذ تغذ یاصذل  منبع که را سلولزها

 ییگرمذا  مذار یت تأثیر( 2333) همکاران و unsul .کند یم
 سذاخته  یها تخته یقارچ یدگیپوس به دوام شیافزا یرو
. کردنذد  یابیذ ارز مثبذت  و یبررسذ  را کذا   چوب از شده

Sustersic مذذاریت اثذذر یبررسذذ در( 2313) همکذذاران و 
 یمرهذا یپل ییایمیشذ  رییذ تغ اسذکات،  کذا   یرو ییگرما
 چذوب  دوام بهبذود  یاصل عامل را یچوب یسلولها وارهید
( 2311) همکاران و Cao. کردند انیب ییگرما ماریت از بعد
 بذه  مقاومت یرو را بخار با ییگرما ماریت تأثیر یبررس با
 با دیسف صنوبر چوب در که دادند نشان یقارچ یدگیپوس
 وزن کاهش ،سلسیوس درجه 293 به 173 از دما شیافزا
 نیذ ا کذه  یدرحذال  ،دیرسذ % 2 به% 41 از یدگیپوس اثر در

. اسذت  بذوده % 16 نشذده  ماریت یها نمونه در وزن کاهش
 بخذار،  بذا  ییگرما ماریت نقش یبررس قیتحق نیا از هد 
 یهذا  نمونذه  یقذارچ  یدگیپوسذ  برابر در دوام بهبود یرو
 .است صنوبر چوب از شده ساخته چوب خرده تخته
 

 ها روش و مواد
 صذنوبر  شده یکن پوست یها نهیب گرده از قیتحق نیا در

Populus alba)( منطقذه  از کذه  سذال  11 یبیتقر سن با 
 یبذرا . دیذ گرد اسذتفاده  ،بود شده هیته البرز استان طالقان

 یحلقذو  خذردکن  کی از ازین مورد های چوب خرده هیته
 های چوب خرده. شد استفاده Pallman نوع یشگاهیآزما
 درشذت  یلیخ و زیر اریبس ذرات حذ  با مناسب ابعاد با
 از ازیذ ن مورد مقدار به آب، بخار ماریت انجام یبرا و هیته
 یشذگاه یآزما بخارزن دستگاه مخزن داخل و نیتوز آنها
 سذاخت  یبذرا  ازیذ ن مذورد  های چوب خرده. گرفتند قرار
 ،111) آب بخذار  یدما سطح چهار در یآزمون یها تخته
 زمذان  سذطح  دو ( وسلسذیوس  درجه 181 و 171 ،161
 .شدند ماریت( قهیدق 93 و 11)
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 چوب یها خرده ييايميش بيترك یريگ اندازه
 بذا  مارشذده یت و شاهد چوب یهاخرده از یکاف مقدار

 عبذور  از پس و لیتبد چوب آرد به یشگاهیآزما ابیآس
 یمذا یکل در یرطذوبت  تعادل به دنیرس و مش 43 الک از

از  استفاده با (استون در ححل) یاستخراج مواد استاندارد،
 یریذ گ انذدازه  TAPPI نامه نییآ T 280 pm-99 استاندارد

 مقذدار مقدار هولوسذلولز براسذاس روش کلریذت و    . شد
 و ظیغلذ  کیذ ترین دیاسذ ) هذافر  و کروشنر روش با سلولز
مقذذدار  آنهذذاو از تفاضذذل  یریذذگ انذذدازه( اتذذانول الکذذل
 شد.محاسبه سلولزها  همی

 

 يآزمون یها تخته ساخت
 یهوا در ابتدا بخارآب، با ماریت از بعد ها چوب خرده

 ±2 یدمذا  در یشگاهیآزما کن خشک کی در بعد و آزاد
 داخذل  و خشذک  کامذل  طذور  بذه  ،سلسذیوس  درجه 139
 زمذان  تذا  نفذوذ  قابذل  ریذ غ و مقاوم یکیپحست یها سهیک

 یهذا  تختذه . شذدند  ینگهذدار  آزمذون  یهذا تخته ساخت
شذده   ماریتبدون و  چوب یهاخرده از ازین مورد یآزمون

 صذورت  بذه  مذار، یت هر یبرا تخته 9 تعداد به ،با بخار آب
 61/3 تهیدانسذ  ،متذر  یلذ یم 16 یاسم ضخامت به همسان،
-فذرم  اوره چسذب  از اسذتفاده  با مکعب، متریسانت بر گرم

( چوب یهاخرده خشک وزن درصد 13 زانیم به) دیآلده
 در( درصذد  1 زانیذ م بذه ) ومیآمون دیکلر نوع از هاردنر و

 سرعت با BURKLE La 160 نوع از یشگاهیآزما پرس
 درجذه  171 یدمذا  ه،یذ ثان در متذر  یلذ یم 1/4 شدن بسته
 زمذان  مربذع،  متریسذانت  بذر  لوگرمیک 91 فشار ،وسیسلس
 از پس شده، ساخته یهاتخته. شدند ساخته دقیقه 1 پرس
 سذازی  یکنواخذت  منظذور  بذه  ،یبذر  کنذاره  و شدن خنک
 روز 11 مدت به داخلی، هایتنش یساز متعادل و رطوبت

 درصد 61± 1 نسبی رطوبت) استاندارد یمایکل شرایط در
 .گرفتند قرار( وسیسلس درجه 23±1 محیط دمای و

 
 قارچ برابر در ها تخته دوام یريگ اندازه

 Trametesکمذذان )نیرنگذذ یشذذده خذذال  قذذارچ

versicolor) منذابع  یدانشکده قارچ کشت شگاهیآزما از 
 مذورد  شیذ د یپتر ظرو  در و هیته تهران دانشگاه یعیطب

 طبذذق .دیذذگرد ریذذتکث آگذذار کشذذت طیمحذذ یحذذاو ازیذذن
 633 حجم با Kolleschale ظرو  از EN 311استاندارد

 63 مقذدار  اشاره مورد ظر  هر در. شد استفاده تریل یلیم
 از و پس ختهیر آگاراکستراکتمالت کشت طیمح تریل یلیم

 از قذذارچ اسذذتو  ،آنهذذا شذذدن سذذرد و لیاسذذتر انجذذام
 از پذس . افذت ی انتقذال  هذا  ظذر   نیا داخل به شید یپتر
 یهذا  سذه یر توسط کشت طیمح سطح کامل شدن دهیپوش
 شده لیاستر نمونه 9 ها ظر  نیا از کی هر داخل قارچ،
 یآزمذون  یهذا  تختذه  از شذده  هیذ ته) چذوب  خذرده  تخته
اسذتریل   یا شذه یش یها هیپاو بر روی  (مختلف یمارهایت

؛ شد مسدود نیپاراف و پنبه با ظرو  دهانه. شد داده قرار
C یدمذا  طیشذرا  در هفتذه  16 مدت به و

 رطوبذت  و °22
 نیذ ا از بعذد . گرفتنذد  قرار انکوباتور داخل 61±%1 ینسب
 نظذر  از هذا  نمونذه  یظاهر تیوضع یبررس از پس و مدت
 از نمونذه  هذر  قذارچ،  های ریسه توسط آنها پوشش زانیم

 درجذه  139 ± 2 یدمذا  در و سازی پا  قارچ های ریسه
 گیذری  اندازه ها نمونه خشک وزن .شدند خشک وسیسلس
 .شد محاسبه آنها وزن کاهش درصد و

 آزمذون  و یتصذادف  کذامحا  طذر   قالب در یبررس نیا
 هیذ تجز کمذک  بذه  آمذده  دست به جینتا و انجام لیفاکتور
 آزمون از استفاده با ها میانگین و لیتحل و هیتجز انسیوار
 SPSS افذزار  نذرم  یریبکذارگ و  دانکذن  روش دامنذه  چند
 درصذد . همچنین ضرایب همبستگی بذین  شدند یبند گروه
 و یاسذتخراج  مذواد  سذلولزها،  یهمذ  رادمقذ  ،وزن کاهش
 به روش پیرسون محاسبه شد. ها نمونهل تعاد رطوبت

 
 جینتا

 های ویژگی گیری اندازهآمده از  دست بهمیانگین نتایج 
ی هذا  تختذه شیمیایی، فیزیکی و دوام در برابر قارچ برای 

 .شود میدیده  1مختلف در جدول  تیمارهای
ی بررسذ  نیذ ا از آمذده  دسذت  به جینتاتجزیه واریانس 

 مقدار یرو آب بخار ماریت زمان و دما اثر که ددندا نشان
 رطوبذت  ،هذا  ی خرده چوبستخراجا مواد سلولزها، یهم

 درصذد  1 سذطح  درهذا   دوام در برابر قارچ تخته و تعادل
 .(2 جدولاست ) دار معنی
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 كاهش وزن() يعيطبمقدار همي سلولزها، مواد استخراجي، رطوبت تعادل و دوام  نيانگيم -5 جدول
 همي سلولزها شرايط تيمار

)%( 

 مواد استخراجي )%(

 

 رطوبت تعادل
)%( 

 وزن كاهش
 (°C) دمـا )دقيقه( زمان )%(

 79/93 11/3 36/9 3/92 شاهد 

51 511 6/29 32/4 13/8 19/93 

30 511 6/18 61/6 67/7 37/93 

51 561 1/17 11/1 33/8 41/16 

30 561 3/17 2/7 39/7 17/12 

51 571 3/19 91/8 32/8 46/14 

30 571 9/19 4/11 88/6 13/12 

51 581 9/3 8/19 47/6 14/19 

30 581 3/7 6/13 98/6 86/11 

 
 تعادل رطوبت و وزن كاهش ،چوبي يايميش های ويژگي بر ريمتغ عوامل اثر انسيوار هيتجز جينتا -9 جدول

اترييتغ منبع سلولز يهم  ياستخراج مواد  تعادل رطوبت  وزن كاهش   
df f df F df f df F 

ادم  9 ** 4/714  9 **9313 9 ** 1/88  9 ** 1/136  
** 1 زمان 2/64  1 **1436 1 ** 81/91  1 ** 46/93  

زمانو  دما  9 ** 4/91  9 **193 9 ** 33/13  9 ** 22/1  
 درصد کی سطح در دار معنی** 

 
 سلولزها يهم مقدار یرو ماريتدما و زمان  تأثير

بخذار آب   یدمذا بذا افذزایش   که  دهند مینشان  نتایج
کذاهش   (P<0.01)ی دار معنی طور بهر همی سلولزها مقدا
درصد  87/92از مقدار همی سلولزها که  طوری ه، بیابد می

تیمار  یها در نمونه درصد 62/8 در نمونه شاهد به مقدار
کاهش یافته است که  وسیسلسدرجه  181دمای در  شده

اثذر   درهمی سذلولزها  قابل توجه و تخریب تجزبه  بیانگر
ر همی سذلولزها  . همچنین کاهش مقدا(1شکل ) ستگرما

در اثر افزایش زمذان تیمذار نیذز در سذطح یذک درصذد       
 چوب یها خرده ماریتدقیقه  93بوده و در مدت  دار معنی
رسذیده  د صذ در 42/14همی سلولزها به  مقدار میانگین و

 .(2شکل است )
 

             
 زمان تيمار روی مقدار همي سلولزاثر  -9شکل                           اثر دمای تيمار روی مقدار همي سلولزها -5کل ش    
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 ياستخراج مواد مقدار یرو ماريتدما و زمان  تأثير
روی مقذذدار مذذواد بخذذار آب اثذذر دمذذا و زمذذان تیمذذار 

 دار معنذی در سطح یک درصذد   چوب های خردهاستخراجی 
مشذاهده   9 شذکل  درکذه   طذور  همان .(2ه است )جدول شد
درجذه   181بذه   111دمای بخذار آب از  با افزایش  شود می

 ،افذزایش یافتذه اسذت    سلسیوس، مقذدار مذواد اسذتخراجی   
مقذدار مذواد    سلسذیوس درجذه   181 در دمذای کذه   طوری هب

درصد  72/16به مقدار میانگین چوب  های خرده استخراجی

ی شذاهد  هذا  نمونذه که نسبت بذه مقذدار آن در    رسیده است
همچنین . دهد میفزایش نشان درصد ا 4/22 درصد( 36/9)

ی بذر روی مقذدار   دار معنیبخار آب اثر  تیمار افزایش زمان
 ،(2جذدول  )چوب داشذته اسذت    های خردهمواد استخراجی 

، مقذدار ایذن   دقیقذه  93تذا   که با افزایش زمان تیمار طوری هب
رصد افزایش یافته اسذت. ایذن امذر نشذان     د 21/11به مواد 
با حذحل   اند شده بیتخرگرما موادی که در اثر تیمار  دهد می

 .(4شکل ) باشند میآلی استون قابل استخرا  
 

           
 روی مقدار مواد استخراجي تيمار اثر زمان -3شکل                          مقدار مواد استخراجي یرو ی تيماراثر دما -3شکل 

 
 تعادل رطوبت مقدار یرو ماريتزماندما و  تأثير

با بخار آب ی تیمارشده ها نمونهکاهش رطوبت تعادل در 
. مقدار رطوبت (2 جدولاست ) دار معنیدر سطح یک درصد 
 کذه  یدرحذال  ،درصد بوده اسذت  11/3تعادل در نمونه شاهد 
، 111 های دمابا مار شده یی تها نمونهدر  میانگین این ویژگی

 ،39/7ترتیذذب بذذه  بذذه سلسذذیوسدرجذذه  181 و 171 161
 از (.1کاهش یافته است )شکل درصد  49/6و  3/6 ،16/7

ی بر روی دار معنی طور بهزمان تیمار با بخار آب این گذشته 
 یا گونذه  بذه  ،چوب اثر گذاشته است های خردهرطوبت تعادل 

ی شذاهد  ها نمونهدر  درصد 11/3که رطوبت تعادل از مقدار 
 93زمذان   تیمار شده در یها در نمونهدرصد  33/6 به مقدار
جذب و  یها مکانکه نشان از کاهش  (6شکل ) دیرسدقیقه 

ی تیمذار  هذا  نمونذه چوبی  یها سلولنگهداری آب در دیواره 
 شده دارد.

 

         
 روی رطوبت تعادل تيمار اثر زمان -6شکل                                روی رطوبت تعادل ی تيماراثر دما -1شکل 
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 كاهش وزن یرو ماريت دما و زمان ريتأث
معیاری از  عنوان بهدر اثر پوسیدگی  ها نمونهکاهش وزن 

. اثذر تیمذار گرمذایی روی    شود میطبیعی در نظر گرفته  دوام
بذود.   دار معنذی در سذطح یذک درصذد     هذا  تختهکاهش وزن 

بخذار  دمذای  اثذر   ،شود میمشاهده  7شکل که در  گونه همان
کذه   دهذد  مذی نشان  ها نمونهروی درصد کاهش وزن  را آب 

تیمذار   هذای  چذوب این مقدار در نمونه ساخته شده از خرده 
میذانگین کذاهش    که یدرحال ،درصد بوده است 79/93نشده 

تیمذار شذده در    هذای  خردهی ساخته شده با ها نمونهوزن در 

 درصذذد رسذذید. 73/12بذذه  سلسذذیوسدرجذذه  181دمذذای 
 درجذه  111 از دمذا  شیافذزا  بذا  وزن افت در رییتغ نیشتریب

 از بعد و شود می مشاهده سلسیوس درجه 161 به سلسیوس
 .گیرد می صورت متیمح به وزن افت رییتغ آن
نیز اثر زمذان تیمذار روی درصذد کذاهش وزن      8شکل  
که مقذدار میذانگین کذاهش وزن در     دهد میرا نشان  ها نمونه
تیمار شده در مدت زمان  های خردهی ساخته شده با ها نمونه
مثبذت   تذأثیر  کننده انیبدرصد رسید که  11/16دقیقه به  93

 تیمار گرمایی روی مقاومت به پوسیدگی است.
 

 

               
 روی كاهش وزن تيمار اثر زمان -8شکل                                              روی كاهش وزن ی تيماراثر دما -7شکل 

 
 تعادل رطوبت و ياستخراج مواد سلولزها، يهم ،كاهش وزن (R2)ي همبستگ -3 جدول

 تعادل رطوبت سلولزها یهم یاستخراج مواد 
   -81/3 سلولزها یهم

 **334/3   
  31/3 -81/3 تعادل رطوبت
 **334/3 **333/3  
 81/3 83/3 -66/3 وزن کاهش
 n.s314/3 **313/3 **338/3 

 
 مذذواد مقذذدار و سذذلولزها یهمذذ مقذذدار همبسذذتگی بذذین

در اثذر تیمذار    وزن افت و تعادل رطوبت درصد ،یاستخراج
 آمده است. 9در جدول  گرمایی

ی تیمذار  هذا  نمونذه سلولزهای باقیمانده در مقدار همی
شذذده بذذا مقذذدار مذذواد اسذذتخراجی رابطذذه عکذذس دارد.  

باالترین همبستگی بین مقدار همی سلولزها و که  طوری به

به عبارت  ،(31/3) شود میدرصد رطوبت تعادل مشاهده 
دیگر کاهش رطوبت تعادل رابطه نزدیکی با کاهش مقدار 

قذدار  کاهش وزن با مدرصد همی سلولزها دارد. همچنین 
کذاهش   کذه بذا   طوری هب ،سلولزها رابطه مستقیم دارد همی

افذزایش یافتذه    هذا  نمونذه سلولزها دوام طبیعی مقدار همی
 .(3شکل ) است
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 چوب های خرده همبستگي بين مقدار همي سلولز، مواد استخراجي -2شکل 

 چوبتخته خرده و كاهش جرم  رطوبت تعادل ،تيمار شده

 

 بحث
 دوام باال بذردن  در مؤثر یها روش از یکی ییگرما ماریت
 آن از شده ساخته های وردهافر و چوبقارچی  یدگیپوس به

 جینتذا . شود مین استفاده ییایمیش ماده چیه از آن در که است
 باع  ییگرما ماریت که داد نشانآمده از این بررسی  دست به

 راتییذ تغالبته . شود می یدگیپوس به دوام در یدار معنی بهبود
 درصذد  راتییذ تغ با فعالیت قارچ در اثر ها نمونه وزن کاهش
 را ییبذاال  یهمبسذتگ  سذلولزها  یهم مقدارو  تعادل رطوبت
 .داد نشان

Hakkou نیبذذ ییبذذاال یهمبسذذتگ( 2336) همکذذاران و 
. نذذدکرد گذذزارش را یدگیپوسذذ بذذه دوام و مذذاریت یدمذذا

Calonego  (2313) همکذذاران و،Kamdem  همکذذاران و 
 بذذه دوام شیافذذزا زیذذن (2311) همکذذاران و Cao و( 2332)

. گذزارش کردنذد   را ییگرمذا  مذار یت اثذر  در چوب یدگیپوس
 ،ییاممارگریت اثر در اددنشان  قیتحق نیا نتایج که طور همان
 بذه  دوام شیافذزا . اسذت  افتذه ی  کذاهش  سلولزها یهم مقدار
 اانسذبت  یهمبسذتگ  سذلولزها  یهمذ  مقدار کاهش با یدگیپوس
کاهش مقدار همی سذلولزها بذا    . ضمن اینکهداد نشان یخوب

 هیذ تجز استخراجی نیز همراه بوده اسذت.  مقدار موادافزایش 
شذیمیایی   راتییذ تغ نیمهمتذر  و نیاول از یکی سلولزها یهم

 در یآل یدهایاس لیتشک. است ییگرما ماریت جهینت در چوب

 .کنذد  مذی  کمک سلولزها یهم بیتخر شرفتیپ به ندیفرا نیا
 مذواد  از یبخشذ  رفذتن  دست از باع  سلولزها یهم کاهش
برخاسذته از   وزن کذاهش در نتیجذه   و شذده  قذارچ  یا هیتغذ

 یمقدار همذ  کاهشاینکه  بعحوه. یابد می کاهش قارچفعالیت 
 از. دگردیذ  زیذ ن ها نمونه تعادل رطوبت کاهش باع  سلولزها
، هسذت  ازیذ ن ینذ یمع رطوبذت  قذارچ  رشذد  یبرا که ییآنجا

 جادیا اختحل ها قارچ رشد در تعادل رطوبت کاهش بنابراین
 تأثیر 2333 سال در Kangas وSyrjanen  قاتیتحق. کند می
 و کذرده  انیذ ب تعذادل  رطوبذت  کذاهش  در را ییگرمذا  ماریت

Weiland  و Guyonnent (2339 )کذذه دادنذذد نشذذان زیذذن 
 ماریت های چوب از کمتر شده ماریت های چوب تعادل رطوبت
 بذه  دوام شیافذزا  ایربذ  یعذامل  خذود  نیذ ا کذه  اسذت  نشده
 .است یدگیپوس

 بیذ تخر دهنذده  نشذان  یاسذتخراج  مذواد  مقذدار  شیافزا
 حذحل  در حل قابل دیجد باتیترک لیتشک و مولکولهاماکرو
 وDing  و؛ 2337 ،و همکذذاران (Windeisen اسذذت یآلذذ

 لیتشذک  از یناش یدگیپوس به دوام بهبود(. 2311 ،همکاران
 جذاد یا ییگرما ماریت اثر درکه  است یسم یجانب محصوالت

 .((2333) همکاران وKamdem شوند ) می
 Weiland  و Guyonnent (2339)، Vernois  و 

 از Viitaniemi (2331) و  Jamsa و( 2331همکذذذاران )
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 را یدگیپوسذ  بذه  دوام بهبود یرو ییگرما ماریت تأثیر لیدال
 شود می باع  که کردند عنوان چوب ییایمیش باتیترک رییتغ
شذود   موجذب مذی   نیهمچنذ . رود نیبذ  از قارچ ییغذا منبع

 لیتشذک  قذارچ  ضد مواد و افتهی کاهش چوب تعادل رطوبت
 مانند ییگرما ماریت اثر در حاصل یمولکولها از یبعض شود.

 متسذ یس در نتیجه ،دهد می شبکه لیتشک نیگنیل با فورفورال
 بنذابراین  ،کند ییشناسا را نهیزم ماده تواند نمی قارچ یمیآنز

 .آن نخواهد بود بیتخر قادر به
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Abstract 

    Microbiological degradation of wood and wood products is one of the most important of 

disadvantage which reduce its useful life. There are various methods to increase the natural 

durability of wood and wood products and most of them using chemical reagents. In the past, 

the thermal modification has been used as a ecofriendly method in many times. In this research 

the effects of steam pretreatment on the fungal durability of particleboard were studied. Steam 

pre-treatment was applied on the poplar wood particles using a stainless steel reactor at four 

temperature levels (155, 165, 175 and 185 ºc) and three retention times (15, 30 and 45 min). The 

amount of hemicelluloses, acetone extractives of wood particles as well as EMC and Mass loss 

of test panels were measured.The results indicated that the steam pretreatment significantly 

decreased the amount of hemicelluloses of wood particles, EMC and mass loss of test samples 

where as the amount of extractives of wood particles increased.According to the results, the 

variation of Mass loss of particleboard test samples showed a significant correlation to the 

variation of EMC of test samples, hemicelluloses and extractives amount of wood particles 

when the wood particles thermally pre-treated at 165ºC for 30 minutes. 

 

 Key words: Particleboard, natural durability, hemiceluloses, extractives, mass loss. 

 


