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حفاظت و اصالح
راهبردی مؤثر در بهبود خواص مهندسی چوب
 و فرداد گلبابایی2 سیده معصومه زمانی،*1رضا حاجیحسنی
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چکیده

 تجديدپذيری، مزاياي بينظير و منحصربهفرد اين ماده مهندسی ازقبيل دسترسي آسان. چوب یک زیستبسپار یا پلیمر طبیعی است
 قابليت استفاده مجدد و سازگاري محيطزیستی از ديد مهندسان و، سبکي، سهولت فراوري، ارزیابی اکولوژیکی مطلوب،پایدار
 اسکلهها و مبلمان تبدیل کرده، پلها،طراحان پنهان نبوده و آن را به يکي از پرطرفدارترين مصالح در ساخت سازهها مانند خانهها
 تخريب، تغييرات ابعادي، محدوديتهايي را در خواص (جذب رطوبت، ماهیت طبيعي بودن این ماده مهندسی، با اين وجود.است
 لذا اين ماده طبيعي ممکن. تخريب توسط اشعه ماوراي بنفش و هوازدگي) و کاربرد آن ايجاد ميکند،توسط عوامل مخرب زيستي
 حفاظت و اصالح چوب، برای این منظور. نياز به تغيير ساختار داشته باشد،است براي بهدست آوردن عملکرد و کاربرد موردنظر
میتواند روشی مؤثر برای افزایش مقاومت و دوام اين ماده مهندسی بوده و طیف بزرگ و گستردهاي از فراوردههاي چوبي را بههمراه
 روشهای مختلفی از حفاظت و اصالح برای بهبود خواص مهندسی چوب ابداع شده و، لذا امروزه با پيشرفت فناوری.داشته باشد
 بخش تحقیقات علوم چوب. معماران و طراحان سازهها برخوردار شده است،ب ه تبع آن چوب از اهميت قابل توجهی براي مهندسان
و فراوردههای آن که یکی از زیرمجموعههای مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور است با دارا بودن چندین گروه تحقیقاتی در
 یکی از قدیمیترین و باسابقهترین متولیان تحقیقات در زمینه،زمینه چوب و کاغذ و ازجمله گروه تحقیقات حفاظت و اصالح چوب
 گروه تحقیقات حفاظت و اصالح چوب این بخش تاکنون تحقیقات گستردهای در.چوب و فراوردههای چوبی محسوب میشود
 این گروه تحقیقاتی توانسته با بهکارگیری روشهای گوناگون حفاظت.زمینههای مختلف حفاظت و اصالح چوب انجام داده است
و اصالح چوب و مواد حفاظتی مختلف و همچنین آزمایشهای میدانی نمونههای تیمارشده در برابر عوامل مخرب بیولوژیک و
نالمللی نیز ارائه
  همایشها و سمینارهای داخلی و بی، این نتایج در نشریههای علمی.غیربیولوژیک به نتایج قابل توجهی دست یابد
. نتایج این تحقیقات را میتوان بهعنوان راهکارهایی مؤثر در افزایش مقاومت و دوام چوب و فراوردههای چوبی بهکار گرفت.شده است
 خواص مهندسی، ثبات ابعادی، رطوبتپذیری، اصالح چوب:واژههاي كليدي
Wood protection and modification is an effective strategy to
improve its engineering properties
Abstract

R. Hajihassani1*, S.M. Zamani2 and F. Golbabaei3

Wood is a natural bio-polymer. The unique advantages of this engineering material including its widespread
availability, sustainable renewal, favorable ecological assessment, ease of processing, lightness, reusability,
and environmental compatibility have not been hidden from the eyes of scientists and engineers and have
made it one of the most popular materials in the construction of structures, such as houses, bridges, docks,
furniture, etc. However, the natural nature of this engineering material imposes limits on its properties
(moisture absorption, dimensional changes, biological deterioration, weathering and ultraviolet degradation,
etc.) and application. Therefore, this natural material may need to be transformed in order to acquire the
desired functionality. Accordingly, wood modification can be an effective method to increase the strength and
durability of this engineering material and results in a wide range of wood products. Therefore, nowadays,
with the development of technology, various methods of wood modification have been invented to improve
its engineering properties, and consequently wood has considerable importance for engineers, architects
and designers of structures. The department of wood and paper science of research institute of forests and
rangelands is one of the oldest and most experienced custodians in field of wood and its products. The wide
research has been carried out by this group in various fields of wood protection and modification. This research
team has achieved considerable results by applying various methods of wood protection and modification as
well as different preservatives, whose results are presented in scientific journals, internal and international
conferences and seminars. The results of this research can be used as effective solutions to increase the
strength and durability of wood and its products.
Keywords: Wood modification, hygroscopicity, dimensional stability, engineering properties
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(سـلولز ،همي سلولز و ليگنين) با يک ماده شيميايي ساده
مقدمه
و درنهايـت ايجـاد پيوند بيـن چوب و ماده شـيميايي
بهطـور کلي سـاختار شـيميايي
چـوب و مواد ليگنوسـلولزي از سـه است (Rowell, 1975؛ )Larsson, 1998؛ بدين
بسـپار بنيادين سـلولز ،هميسـلولزها و مفهـوم کـه گروههـاي هيدروکسـيلي بسـپارهاي
ليگنيـن تشـکيل شـده اسـت که بسـياري تشـکيلدهنده چـوب فعالتريـن محـل انجـام
از ويژگيهـاي فيزيکـي و مکانيکـي چوب ايـن واکنشهـا هسـتند .ازطرفی ايـن گروهها
را تحـت تأثیـر خود قـرار میدهنـد .چوب مسـئول ناپايداري ابعادي چـوب بهدليل ايجاد
و مواد ليگنوسـلولزي عمدتـ ًا داراي خاصيت پيوندهاي هيدروژني با آب و همچنين انتشـار
هيگروسـکوپيک (رطوبتدوسـتي) هسـتند .آنزيمهـاي عوامـل مخـرب بيولوژيک چوب
جـذب و دفـع رطوبـت نیـز سـبب ایجـاد ماننـد قارچهـا و ايجـاد شـرايط مسـاعد
همکشـیدگی و واکشـیدگی شـده و کليـه زيسـتي ميکروارگانيسـمها هسـتند .لـذا
ويژگيهـاي فيزيکـي و مکانيکـي ايـن مواد اصلاح شـيميايي چـوب بهصـورت واکنش
را تحـت تأثیـر قـرار ميدهـد .لـذا کنتـرل جايگزينـي گروههـاي هيدروکسـيلي چوب
جذب رطوبـت يکي از اساسـيترين مباحث با يـک مـاده شـيميايي پايـدار ،پيوندپذير و
تكنولـوژي چـوب و مهمتريـن اهـداف در داراي کمتريـن گروههـاي آبدوسـت اسـت
سـازهها و محصـوالت مرکـب چوبـي بـرای ( ،)Larsson, 1998درنتیجـه در روش
جلوگيـري از تغييـر در سـاختار فيزيکـي ،اصالح شـیمیایی ،بسـپارهای دیواره سـلولی
شـيميايي و مکانيکـي ایـن مـاده اسـت .از و اساسـ ًا شـیمی پایه چوب تغییر مییابد .در
طـرف دیگر اشـباع چـوب با مـواد حفاظتی روش اصالح شـيميايي ،واکنشهاي شيميايي
نیـز میتوانـد سـبب افزایش مقاومـت آن در متعـددي وجود دارد کـه ازجمله آنها ميتوان
برابـر عوامل مخرب زیسـتی ماننـد قارچها ،بـه واکنشهـاي اتري کـردن ،اسـتري کردن،
کنتـرل
حشـرات ،باکتریها و  ...شـود .در سالهاي اکسـايش و غیـره اشـاره کرد که هـر يک از
جذب رطوبت يکي
اخيـر سـعي شـده بـا اسـتفاده از روشهـاي ايـن روشها خود ميتواننـد به طرق مختلف
از اساسيترين مباحث
متعـدد حفاظـت و اصلاح چـوب ازجملـه و بـا مواد شـيميايي متفاوتي صـورت گیرند.
تكنولوژي چوب و مهمترين
روشهـای شـيميايي ،حرارتـي ،آنزيمـي ،امـا نکته قابـل توجه در تمامـی این روشها
اهداف در سازهها و محصوالت
مکانيکـي يـا ترکيبـي از آنهـا و نیـز اشـباع این اسـت کـه از خاصیت آبدوسـتی چوب
چوب بـا مواد حفاظتی مختلـف ،ويژگيهاي کاسـته شده و باعث پایداری ابعادی میشود.
مرکب چوبي برای جلوگيري
فراوردههـای چوبـی را اصلاح کـرده و آنها تیمار استیالسیون یکی از روشهای شیمیایی
از تغيير در ساختار فيزيکي،
را بـراي کاربردهايـي بـا قابليتهايـي فراتر اصالح چوب اسـت کـه سـبب جلوگیری از
شيميايي و مکانيکي است.
از آنچـه کـه تاکنـون بـه کار ميرونـد مـورد تغییـرات ابعـادی میشـود .در یـک تحقیـق
اسـتفاده قرار داد .این بررسـی سـعی دارد در انجامشـده درمؤسسـه تحقیقـات جنگلهـا و
راسـتای بهبود خـواص فیزیکـی و مکانیکی مراتـع کشـور کـه طـی آن
جدول  -1میانگین بازدارندگی تغییرات ضخامت امدیاف
چـوب بـه معرفی روشهـای نویـن حفاظت تأثیـر شـدتهای مختلـف
در رطوبتهای نسبی مختلف بر اثر تیمار استیالسیون
تیمـا ر ا ستیال سـیو ن بـر
و اصلاح آن بپـردازد.
رط وبت نسبی (درصد)
پایـداری ابعـادی امدیاف
(تختـه فیبـر بـا دانسـیته
حفاظت و اصالح شیمیایی
شدت تیمار
96
70
50
33
مـروری بـر پژوهشهـای پیشـین در زمینـه متوسـط) مورد بررسی قرار
استیالسیون
حفاظـت و اصلاح شـیمیایی چـوب نشـان گرفت نشـان داده شـد این
بازدارندگی تغیی رات ضخامت (درصد)
میدهـد کـه ایـن تیمارهـا غالبـ ًا بهمنظـور تیمار میتواند سبب کاهش
بهبود ثبـات ابعادی (کاهش تغییـرات ابعادی چشـمگیر تغییـرات ابعـاد
11/93
11/69
21/21
14/75
کم
ناشـی از جـذب و دفـع رطوبت) یـا مقاومت امدیاف در شرایط قرارگیری
بیولوژیکـی چـوب در برابـر عوامل زیسـتی د ر ر طو بتهـا ی نسـبی
40/88
29/98
37/93
37/69
متوسط
بـهکار میروند ( .)Mohebby, 2003اصالح مختلف شود (حاجیحسنی
شـيميايي چوب واکنش شـيميايي بين برخي و محبـی )1387 ،جـدول1
47/77
44/66
44/45
50/22
زیاد
از بخشهاي فعال اجزا تشـکيلدهنده چوب بیانگـر تأثیـر مثبـت ایـن

تیمـار در بازدارندگـی تغییـرات ضخامـت
امدیاف اسـت .در این راسـتا نتایج بررسـی
تأثیـر تیمـار استیالسـیون در جلوگیـری از
تخریـب قـارچ عامـل پوسـیدگی سـفید نیز
نشـان داد که این تیمار میتواند سـبب کاهش
چشـمگیر فعالیت قارچی شود (حاجیحسنی
و زمانـی ،)1393 ،بهطـوری کـه در شـدت
استیالسـیون زیـاد ،کاهـش وزن ناشـی از
تخریـب توسـط این قـارچ بـه حداقل ممکن
رسـید .شـکل  1تأثیر عملکرد ایـن تیمار در
جلوگیـری از فعالیت قارچ عامل پوسـیدگی
سـفید را نشـان میدهد.
یکـی دیگر از روشهـای حفاظت چوب
در برابر عوامل مخرب زیسـتی ،اشـباع آن با
مـواد حفاظتـی مختلف اسـت .در این راسـتا
سـه گروه عمـده مـواد حفاظتی شـامل مواد
حفاظتـی روغنی ،محلـول در حاللهای آلی
و محلـول در آب وجـود دارنـد کـه هر گروه
از آنهـا دارای کاربـرد و عملکـرد متفاوتـی
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زیاد
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شدت استیالسیون
شکل  -1تأثیر استيالسيون بر كاهش وزن ناشي از تخريب قارچ عامل پوسيدگي سفيد پس از  12و  16هفته

باید بـا توجه به
هفته
گونه16
اشـباع  12و
حرارتیقارچ عامل پوسیدگي سفید پس از
اصالحتخريب
موردنظروزن ناشي از
هـدفكاهش
استیالسیون بر
هسـتند -کهتأثیر
شکل 1
هـای
مورد اسـتفاده قـرار گیرند .بـرای مثال یک در روش اصــاح حرارتــی بهمنظــور
چ وبـی مختلـف (راش ،ممرز،
نمونـه از مـواد حفاظتـی روغنـی کرئوزوت بهبــود خــواص چــوب در برخــی از
ـرارتاشباع آن با مواد حفاظتي مختلف است .در
زيستي،
مخرب
يکي ديگر از روشهای حفاظت چوب در برابر عوامل
ال از حـ
اسـت که در تراورسهـای راهآهن ،تیرهای عملکردهــای آن ،معمــو ً
بلـوط ،توسـکا ،چنـار ،کـرت و
وجود
بـهمحلول
اکالیپتـوس)آلي و
محلول در حاللهای
درجــهروغني،
حفاظتي
اسـتفاده شامل
موادآبحفاظتي
عمده
گروه
اين راستا
واقع در
های
سهسـازه
ارتباطات و
ســانتیگراد
مواد 280
 160تــا
آبلهای
روش درسـلو
تحقیقات ازانجام
می
رو ش
شــود.
اســتفاده م
قرار
حفاظتی ک راستفاده
مورد نظر مورد
هــایبا توجه
كه بايد
هستند
متفاوتیي
محققانو عملکرد
توسطكاربرد
آنهاشدهدارای
شـود.هر گروه
دارند كه
ئـوزوت و
هدفمـواد
پـربهو بـا
بخـش تحقیقـات چـوب و کاغـذ مؤسسـه مختلفــی از اصــاح حرارتــی بــا
آنهاودر
ایش دوام
سـبب افز
ارتباطات
تیرهای
سـلکور،راهآهن،
كهـهدرهر تراورسهای
كرئوزوتـوداست
روغني
کشـور مواد
مراتعنمونه از
جنگلها ويک
برای مثال
گیرند.
تحقیقـات
دارد کـ
متفــاوت وجـ
حفاظتيمهــای
نشـان داد نا
ریایـی
چوبخـوا را
ـتند.ان بخشبرا بـر
آالت بـا
اشـباع
توسطهسـ
خاص خود
فراینــد
تحقیقاتدارای
حفاظتـی یــک
كاغذن دمؤسسه
تحقیقات چوب و
محقق
گرفته
صورت
مـادهميشود.
استفاده
واقعچـودربآب
کـههای
سازه
کرئـوزوت سـبب افزایـش مقاومـت آنها در ازجملــه ایــن روشهــا میتــوان بــه فرایند
شده است.
حفاظتي كرئوزوت سبب افزايش مقاومت آنها در
تحقیقات جنگلها و مراتع كشور نشان داد كه اشباع چوبآالت با ماده
برابـر موریانـه و موجـودات چوبخـوار  ،PLATOOفراینــد  ،VTTفراینــد �Retifica
خوار شـده
پوسـتان)
(نرموتنـان و سخ
دریایـی
ـرد که
پوستان)ــاره
سختو غیــره اش
تنانــدو OHT
(نرم فراین
دريايي،tion
افزايش طول عمر آنها را بههمراه دارد كه
شدکهـ و
موجوداتتچوب
موريانه
برابر
و افزایـش طول عمـر آنها را بههمـراه دارد در کشــور آلمــان ،فرانســه ،هلنــد و سـ
اينـوئدتحقیقات جدول شماره  2نشان ميدهد
شکلهای  2و  3بهخوبي بیانگر اين موضوع هستند .همچنین در راستای
کـه شـکلهای  2و  3بهخوبـی بیانگـر این متــداول هســتند ( .)Militz, 2002امــا بایــد آالت موســیقی ،لــوازم مــورد اســتفاده در
طیـپر
های
سلول
روش
اكالیپتوس)
ـاح كرت
چنار،
بلوط،
(راش ،ممرز،
مختلف
های چوبي
موضـوعگونه
كه اشباع
راسـتای این
همچنیـن در
هسـتند.
توسکا،اصـ
ـت کــه در
توجه داشـ
مواداز
ـف ووسباــیعی
ها و
ـاختمان
ـارجبهاز سـ
حرارتیو چوب خـ
سببمیدهد
سلکور،نشـان
شـماره 2
تحقیقـات جـدول
خوارانمیشــود.
چوبنقصــان
برابردچــار
ـواص آن
ـی خـ
افزايش برخـ
كهـتفاده
شود اسـ
ميمورد
خارجی
داخلی و
کاربردهـ
مالحظه
ـای لذا
است.
دريايي شده
آنها در
دوام
كرئوزوت و
حفاظتي
که اشـباع گونههـای چوبـی مختلف (راش ،یکــی از خــواص چــوب کــه بــر اثــر تیمــار قــرار میگیــرد .اصــاح حرارتــی میتوانــد
تواند
بهـاهدف
توجه
مناسب
حفاظتي
ماده
چنـار،های
فرآورده
بلـوط،چوب و
حفاظت
برای
کـرت و
توسـکا،
ممـرز،
ـود خـ
ـش میشـ
يک کاهـ
كارگیریدچــار
چوبي بهحرارتــی
ـار آب
مي بخـ
نظر،ـی یا
موردگرمابـ
فرایندهــای
ـراه بـ
ـواص با همـ
اکالیپتـوس)
بـا .مکانیکــی آن ماننــد مقاومــت خمشــی و نیــز انجــام شــود .بدیــن مفهــوم کــه آب یــا
پـر وشود
های آن
سـلولعمر
روشطول
افزايشبـهدوام و
سبب
مـواد حفاظتـی کرئوزوت و سـلکور ،سـبب
افزایـش دوام آنهـا در برابـر چوبخـواران
دریایی شـده اسـت .لذا مالحظه میشود که
بـرای حفاظت چـوب و فراوردههای چوبی
بهکارگیـری یـک مـاده حفاظتـی مناسـب
بـا توجـه بـه هـدف موردنظـر ،میتوانـد
سـبب افزایـش دوام و طـول عمر آن شـود.
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مقاومــت بــه ضربه اســت کــه بــرای برطرف
کــردن ایــن نقصــان میتــوان از دیگــر
روشهــای اصــاح چــوب (ماننــد اصــاح
مکانیکــی) در ترکیــب بــا این روش اســتفاده
کــرد .چــوب اصالحشــده بــا حــرارت
در نمــای ســاختمانهای چوبــی (ماننــد
 ،)Thermo-woodکــف ســاختما نها،

بخــار آن در دماهــای بــاال اثــر اصالحــی بر
چــوب میگذارنــد .نتايــج بررســیها در
زمينههــاي مختلــف ایــن فرایندها نيز نشــان
ميدهنــد کــه برخــی ویژگیهــای چــوب
ازقبيــل ثبــات ابعــادي و دوام چــوب بهبــود
مييابنــد (.)Navi & Sandberg, 2011
در یــک تحقیــق ،نتایــج اثرگــذاری تیمــار

درصد کاهش وزن

۳۰

شکل  -2تخریب چوبهای شاهد (راست و وسط) و جلوگیری از تخریب چوب اشباعشده با کرئوزوت (چپ) توسط موریانه
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شکل  -3تخریب چوبهای شاهد (وسط و پایین) و جلوگیری از تخریب چوب اشباعشده با کرئوزوت (باال) توسط چوبخواران دریایی
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جدول  -2درجهبندی تخریب نمونههای نصبشده در ساحل ماهشهر براساس دستورالعمل شماره IRG/WP 4432

ممرز
بلوط
توسکا
چنار
کرت
اکالیپتوس

سلکور %5

شاهد

گ ونه چ وبی
راش

نوع تیمار

ک رئوزوت

مدت زمان غوطهوری در آب (ماه)

8

17

23

28

8

17

23

28

8

17

23

28

2

3

4

-

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

2

2

4

-

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

1

3

4

-

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

3

4

-

-

صفر

صفر

1

2

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

2

2

3

صفر

صفر

1

2

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

1

1

2

-

-

-

-

صفر

صفر

صفر

صفر

صفر

1

1

2

صفر

صفر

صفر

1

صفر

صفر

صفر

صفر

(صفر :سالم :1 ،خسارت خفیف :2 ،خسارت متوسط :3 ،خسارت شدید :4 ،شکست نمونه)

شکل  -4اثر پارامترهای دما و زمان تیمار بخارگرمایی بر ثبات ابعادی طی  5چرخه غوطهوری-خشکاندن
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بخارگرمایــی (در ســه دمــای ،130
 150و  170درجــه ســانتیگراد و
دو زمــان تیمــار  20و  40دقیقــه) بــر
ثبــات ابعــادی نمونههــا مــورد ارزیابی
قــرار گرفــت .در ایــن بررســی نمونهها
پــس از تیمــار بخارگرمایــی ،بهمــدت
 24ســاعت در آب غوط ـهور و ســپس بــه
مــدت  24ســاعت در آون خشــک شــدند
و درنهایــت ثبــات ابعــادی آنهــا مــورد

ارزیابــی قــرار گرفــت .الزم بــه ذکــر اســت
چرخــه غوط ـهوری -خشــکاندن  5مرتبــه
تکــرار شــد .ارزیابــی نتایــج نشــان داد
کــه هــر دو فاکتــور دمــا و زمــان تیمــار
بخارگرمایــی تأثیــر معنـیداری بــر کاهــش
تغییــرات ابعــادی یــا بهعبــارت دیگــر
بهبــود پایــداری ابعــادی دارنــد .شــکل 4
بیانگــر بهبــود ثبــات ابعــادی بــا افزایــش
دمــا و زمــان تیمــار بخارگرمایــی اســت

(حاجیحســنی و همــکاران.)1396 ،
الزم بــه ذکــر اســت کــه بــر اثــر تیمارهــای
حرارتــی ،آبگرمایــی و بخارگرمایی برخی
از ویژگیهــای چــوب ازجملــه خــواص
مکانیکــی کاهــش مییابنــد کــه بــرای
برطــرف کــردن ایــن عیــب میتــوان از
تیمارهایــی مانند تیمار مکانیکــی در ترکیب
بــا ایــن تیمارهــا اســتفاده کــرد کــه متعاقبـ ًا
توضیــح داده خواهــد شــد.

شکل  -5سطح مقطع چوب صنوبر قبل از فشردهسازی (باال) و بعد از فشردهسازی (پایین)
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اصالح آنزیمی

افزایـش مصـرف مـواد لیگنوسـلولزی و
محدودیـت منابـع جنگلـی از یـک سـو و
مشکالت ناشـی از بهکارگیری مواد زیانآور
در سـاخت چسـبهای مصنوعـی (ماننـد
فرمآلدئیـد) بهکار رفتـه در تولید مواد مرکب
چوبـی و نیـز معضـل دفع ضایعات ناشـی از
تولیـد ایـن فراوردهها از سـوی دیگر سـبب
ایـده بهکارگیـری سیسـتمهای طبیعـی مؤثر
در تشـکیل چوب شده اسـت .درحقیقت این
سیسـتمها ،آنزیمهایی هسـتند کـه در هنگام
بیوسـنتز و پیونـد دادن سـلولهای چوبـی
ایفـای نقش میکننـد .پیشـرفتهای حاصله
در زمینه بیوتکنولوژی (زیسـتفناوری) ،این
امـکان را فراهـم کرده تا از این سیسـتمهای
طبیعی در سـاخت و پیوند سـلولهای چوبی
و دیـواره سـلولی اسـتفاده شـود .لـذا ایـن
روش ،فرایندی دوسـتدار محیطزیسـت بوده
و نخسـتین اثر آن جلوگیـری از کاربرد مواد
مضر در سـاخت فراوردههای مرکب چوبی و
رفع مشـکالت مربوط به ضایعات آنها است.
همانطورکـه پیشازایـن گفتـه شـد چـوب
از سـه مـاده اصلی سـلولز ،همیسـلولزها و
لیگنین تشـکیل شـده اسـت که لیگنین سبب
اتصال سـلولها و اسـتحکام دیواره سـلولی
میشـود .ازایـنرو در روش اصلاح آنزیمی
از آنزیـم مؤثـر در پیونـد بیـن دیوارههـای
سـلولی اسـتفاده میشـود .ایـن آنزیـم الکاز
( )Laccaseنـام دارد کـه سـبب اکسـایش
لیگنیـن و ایجاد رادیکالهای پایدار در آن و
درنهایت ایجاد پیوندهای شـیمیایی میشـود
(.)Unbehaun et al., 2000

اصالح مکانیکی

اصلاح مکانیکی يکـي ديگـر از روشهاي
اصلاح دوسـتدار محيطزيسـت اسـت کـه
در آن از ترکیـب فشـار مکانیکـی و حرارت
اسـتفاده میشـود .افزايـش دانسـيته چـوب
اغلـب خـواص مکانيکـي آن را بهبـود
ميبخشـد .فراینـد فشردهسـازي يـک روش
اصالحي مؤثـر براي افزايش دانسـيته چوب
اسـت ( .)Stamm, 1964در روش اصلاح
مکانیکـی ،چوب تحـت عمل فشردهسـازی
قرار میگیرد و بخشـی از سـاختار شـیمیایی

فشـار بر منابـع جنگلي کشـور ،ايجاد ارزش
افـزوده بـراي منابـع چوبـي بومـي ،افزايش
سـودآوري و ايجـاد درآمـد منطقـهاي،
اشـتغالزايي و افزايـش رقابـت بيـن مصالح
چوبي با استفاده از يک روش جديد نوآوري
شـده و اثـرات محیطزیسـتی کـم اسـت.

آن نیـز تغییـر مییابـد .فشردهسـازی سـبب
حـذف یـا کاهـش حفرههـای درونسـلولی
و فضـای بیـن میکروفیبریلهـا میشـود و
در نتیجـه آن نفـوذ رطوبـت بـه درون چوب
کاهش مییابد .از طرفـی حرارت بهکار برده
شـده در ایـن تیمار نیز سـبب حذف بخشـی
از گروههـای هیدروکسـیل شـده و درنتیجه،
کاهـش جذب رطوبت و بهبـود ثبات ابعادی
منابع
چـوب را بـه همـراه دارد .مالحظه میشـود حاجیحسـنی ،ر .و محبـی ،ب .1387 ،.تأثیـر
کـه ایـن تیمـار از یک طـرف سـبب اصالح
اسـتیلهکردن الیـاف صنوبـر بـر پایـداری ابعادی
تغییـرات ابعادی چـوب میشـود و از طرف
تختهفیبـر بـا دانسـیته متوسـط ( .)MDFپژوهش
و سازندگی.46-53 :)2(21 ،
دیگـر به خاطر عمل فشردهسـازی و افزایش
دانسـیته ،برطرفشـدن ضعف مکانیکی ناشی حاجیحسـنی ،ر .و همـکاران .1396 ،ارزیابـی
ویژگیهـای فیزیکـی و مکانیکـی چوب اصالح
از بهکارگیـری حـرارت را در پـی دارد.
شـده بـا فراینـد بخارگرمایـی .تحقیقـات علـوم
بنابرایـن ایـن تیمـار بـرای بهبـود خـواص
چوب و کاغذ ایران.1-12 :)1(32 ،
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بسیار مناسب است (.)Gong et al., 2010
شـیمیایی الیـاف در جلوگیـری از تخریـب
بیولوژیکـی تختهفیبـر بـا دانسـیته متوسـط
در تحقیق انجامشده در بخش تحقیقات علوم
( .)MDFتحقیقـات علـوم چوب و کاغـذ ایران،
چـوب و کاغـذمؤسسـه تحقیقـات جنگلهـا
.390-398 :)3(29
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Gong, M., Lamason, C. and Li, L., 2010.
تیمـار فشردهسـازی چوب صنوبـر ،مقاومت Interactive Effect of Surface Den-
sification and Post-Heat- Treatment
مکانیکـی آن بهبـود مییابـد بهطوریکـه بـا
on Aspen Wood. Journal of Materials
 40درصـد فشردهسـازی ،مقاومـت خمشـی Processing Technology, 210:
293–296.
چـوب صنوبر نسـبت به چوب شـاهد ،بیش
Larsson, P.B., 1998. Acetylation of solid
از  50درصـد افزایش یافت .بنابراین میتوان wood: Ph.D. thesis; Chalmers Uni-
;versity of Technology; Göteborg
با انجـام تیمارهای حفاظتی و اصالحی روی
Sweden.
چوبهـای سـبک بـا خـواص مکانیکـی Militz, H., 2002. Thermal treatment of
wood: European processes and their
ضعیـف ،مقاومـت آنها را افزایـش و درنتیجه
background; The International
دامنـه کاربـرد آنهـا را توسـعه داد .شـکل Research Group on Wood Preserv- 5
ation; Document No. IRG/WP
سـطح مقطـع چـوب صنوبـر را قبـل و بعـد
02-40241.
از  40درصـد فشردهسـازی نشـان میدهـدMohebby, B., 2003. Biological attack of .
;acetylated wood, Ph.D. Thesis
بـرای اصلاح چـوب و فراوردههـای
Göttingen University; Göttingen:
های
مرکـب چوبی ،فرایندهـای متنوعی با نام
147 p.
Navi, P., and Sandberg, D., 2011.
ال ایـن
مختلفـی عرضـه میشـود کـه معمـو ً
Thermo-hydro-mechanical proفرایندهـا ،ترکیبـی از روشهـای اشارهشـده cessing of wood, Engineering Sci-
ences, Taylor & Francis Group, LLC,
هسـتند .امـا آنچـه کـه مسـلم اسـت هـدف
Swiss, 360 p.
تمامـی ایـن فرایندها بهبود خـواص فیزیکی Rowell, R.M., 1975. Chemical modification
of wood: Advantages and disadvanو مکانیکـی محصـول نهایـی اسـت .لـذا اين
tages; proceedings Am. Wood preبررسـی ميتوانـد مـا را در دسـتيابي بـه
servers Association:1-10.
Stamm, A.J., 1964. Wood and Cellulose
ی بـا کيفيـت بـاال بـا بهکارگيـري
فـراوردها 
Science, New York: Ronald Press,
زيسـت
ط
محی
دوسـتدار
فراوري
تکنيک
يک
549 p.
Unbehaun, H., Dittler, B., Kühne,G. and
راهنمايـي کنـد؛ بهطوريکـه مزايـاي متعدد
Wagenführ, A., 2000. Investigation
ديگـري را نيـز بههمـراه داشـته باشـد کـه into the biotechnological modification
of wood and its application in the
شـامل اسـتفاده از گونههـاي دستکاشـت
wood-based material industry.Actaکاهش
و سريعالرشـد بومـي مانند صنوبـر و
Biotechnol.; 20 (34): 305-312.

طبیعت ایران /جلد  ،3شماره ،1پیاپی  ،8فروردین -اردیبهشت 39 1397

