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 چکیده

-ويژگری برر دانهپنبه خام روغن با گرمايی تیمار اثر یمنظور بررسبه تحقیق اين

 براسرا  ترتیر  بره ايرانری راش چروب پوسریگگی به مقاومت و فیزيكی هاي

 سریلنگر در گرمرايی تیمار. شگ انجام EN113 و ASTM-D1037 استانگاردهاي

 و گررادسانتی درجه 170 و 130 دماهاي تحت دانهپنبه خام روغن از استفاده با

 واكشریگگی مخصوص، وزن روغن، جذب. گرفت انجام دقیقه 60 و 30 زمان در

 جرذب. شرگ گیرريانرگازه پوسریگگی متعاق  وزن و كاهش آب جذب حجمی،

 بررآورد بر مترمكع  كیلوگرم 3/13 و 5/10 ترتی  به دقیقه 60 و 30 در روغن

 در كره برود گرمرايی-روغنری تیمار هاينمونه به مربوط دانسیته بیشترين. شگ

. يافت افزايش درصگ 7/87 شاهگ نمونه به نسبت تیمار دماي و زمان ترينپايین

 افرزايش را هانمونه ابعاد ثبات و گريزيآب گرمايی،-روغنی تیمار نتايج، براسا 

 دقیقره 60 زمان و گرادسانتی درجه 130 دماي تحت آب جذب كهيطوربه داد

 ورغوطره هراينمونره مقاومت. داد نشان كاهش درصگ 0/76شاهگ، با مقايسه در

 كمررانینرنگ سررفیگ پوسرریگگی قررار  برابررر در دقیقرره 60 مررگتبرره روغررن در

(Trametes versicolor)، 2/80 تیمرار. شرگ بررآورد شاهگ سطح از بیش درصگ 

 منتهری پوسیگگی برابر در مقاومت بهبود به روغن، با مقايسه در گرمايی-روغنی

 سرطح دو مقايسره در .اسرت بروده دارمعنری دقیقه 30 زمان در اثر اين كه شگ

 بره مقاومت دقیقه، 30 زمان طی گرمايی-روغنی اصالح در دما افزايش با زمانی،

 افرزايش با يكسان دماي تحت بهبود اين ولیكن يافت، دارمعنی بهبود پوسیگگی

 .نبود دارمعنی زمان،

، ايرانری راش، دانرهپنبره خرام روغرن ،گرمايی-روغنی تیمار: يکلید واژگان

 .پوسیگگی به مقاومت، ابعاد ثبات
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 مقدمه
 از ناشری رطوبرت جرذب و متخلخر  سراختار با چوب

 و سرلولزهمی يژهوبه آن، دهنگهتشكی  دوستآب تركیبات

 بره را آن چروب، رطوبرت. شودمی واكشیگگی دچار سلولز،

 قارچی مخرب عوام  از برخی فعالیت براي مناسبی محیط

 نرامطلوب شررايط در آن از زيادي حجم كه كنگمی تبگي 
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 برراي متخصصرین[. 1،2] شرودمری زيسرتی ي دچار تخر

 هرايشریوه از چروب زيسرتی مقاومرت و ابعاد ثبات بهبود

 از اسرتفاده و یمرواد سرم بره چوب آغشتن چون متعگدي

 ی دلبره مثبت، آثار رغمعلی كه انگنموده استفاده هاپوشش

 و محرگود چوب حفاظت صنعت در محیطی،زيست مسائ 

 تحقیقراتی هرايگرروه اخیر، يهادر دهه. انگشگه ممنوع يا

 دوام و ابعراد ثبرات بهبرود برراي را گرمايی اصالح بسیاري

در  گرمرايی اصرالح[. 3،4] انرگداده گسترش چوب طبیعی

 از استفاده عگم علت به یمیايیمواد ش با حفاظت با يسهمقا

 روش ايرن[. 5] اسرت زيسرتیطمح دوسرتگار سمی، مواد

 تغییرر رطوبت، جذب برابر در چوب مقاومت افزايش سب 

 ،8 ،7 ،6] شرودمی هوازدگی و زيستی مخرب عوام  ابعاد،

9 .]Kamdem تیمار كه داشتنگ اظهار (2002) همكاران و 

 و سرلولز آمورف هايبخش و سلولزهمی تخري  با گرمايی

 افرزايش ،یرازموردن غرذايی مراده به قار  دسترسی كاهش

 نمايگمی ینتأم را مخرب هايقار  برابر در زيستی مقاومت

[10]. 

 وجررود علررت برره معمررولی هررواي در گرمررايی اصررالح

 [.12،11] دارد پرری در را اكسیگاسرریون فرآينررگ اكسرریژن،

 در گرمررايی اصررالح از اكسیگاسرریون، از جلرروگیري بررراي

 روغرن[. 12] است شگه استفاده روغن و خنثی هايمحیط

 اكسیژن و چوب بین سريع، و يكسان حرارتی انتقال با داغ

 بره گیراهی هرايروغرن از برخی[. 13] كنگمی ايجاد مانع

 حررارت انتقرال جهت مناسبی سیال باال، جوش نقطه علت

-بره روش ايرن[. 14] گردنرگمی قلمگاد گرمايی اصالح در

 شودمی گرفته درنظر زيستیطمح دوستگار تیماري عنوان

 كلرزا و برزر  روغرن ماننرگ گیاهی طبیعی هايروغن زيرا

 با توجره. گردنگمی استفاده گرما طبیعی هايناق  عنوانبه

از  اسرتفاده امكران و ايران در روغنی گیاهان انواع كشت به

 یمرارت در گیاهران ايرن از شرگهاستخراج هرايروغن یبعض

 در روغرن برا یحرارتر یمرارت كراربرد امكان چوب، یحرارت

 هايگونه چوب خواص از برخی بهبود براي تجاري مقیا 

 بره مقاومرت و گريرزيآب خاصیت. دارد وجود ايران بومی

 دلیر بره تنهانره روغرن برا گرمايی تیمار اثر در پوسیگگی

 نراز  اليره ی دلبره بلكه گرمايی، اصالح از ناشی ییراتتغ

 نیرز چروب سرطح در طبیعی هايروغن از حاص  گريزآب

 دارد وجود گیاهی گونه 2000حگود [. 15] گرددمی ايجاد

 شرودمری اسرتفاده طبیعری هرايكشحشره ساخت در كه

 گیراهی، هرايروغرن در موجود عناصر انواع میان از[. 16]

 كه است شگه شناخته طبیعی سم نوعی عنوانبه گوسیپول

 حشررات يحملره از را هاآن و دارد وجود پنبه هايدانه در

 يهادانرهرنگ در كره است ترپنی گوسیپول. كنگمی حفظ

 شگن تركی  با و دارد وجود پنبه گیاه مختلف هايقسمت

 كننرگههضرم هرايآنزيم روي حشرات روده هايپروتئین با

 گررددمری پرذيريهضرم كاهش باعث و گذاردمی اثر روده

 فرآينرگ در ناخوشراينگ، طعرم علرت بره تركی  اين[. 17]

 بازدارنرگگی اثرر بره توجره با. گرددمی حذف روغن تصفیه

 ماننرگ چروب مخررب هايقار  مقاب  در گیاهی هايروغن

 ،20 ،19 ،18] وياسر خرمرا، نارگیر ، زيتون، بزر ، روغن

 تركیر  در گوسریپول سمی يماده وجود همچنین و [21

 در تحقیقری تراكنون كره دانرهپنبره خرام روغن شیمیايی

 نگرديرگه انجرام چروب مخررب هايقار  با مقابله خصوص

 روغرن برا گرمرايی تیمار اثر بررسی به حاضر مطالعه است،

 زيسرتی مقاومرت و فیزيكری هرايويژگری بر دانهپنبه خام

 .گرديگ انجام كمانینرنگ قار  مقاب  در راش چوب

 

 هامواد و روش

 آزمونی هاينمونه تهیه

 چروب از حاصر  آزمرونی هراينمونه روي تحقیق اين

 از پر  الوارها. شگ انجام (Fagus orientalis) راش يگونه

 برر ترتیر  بره فیزيكری و زيسرتی هاينمونه به بري،انگازه

 ASTM1037 [23] و EN113 [22] اسرتانگاردهاي اسا 

 شررگنگ تبررگي  3cm 2×2×2 و 3cm 5×5/2×5/1 ابعرراد برره

 و( يافرت ادامره اشباع نقطه به رسیگن تا وريغوطه زمان)

 ساعت 24 مگت به C° 2±103 دماي تحت آون در سپ 

 دقرت برا ترازويری برا هرانمونره خشک وزن. شگنگ خشک

 مترریلریم 01/0 دقت با كولی  توسط ابعاد و گرم 001/0

 .شگنگ گیريانگازه

 (Oil-Heat-Treatment) گرمایی-روغنی اصالح

 حررارت و زمران تحت تكرار پنج در آزمونی هاينمونه

 دانررهپنبرره خررام روغررن محترروي دايجسررتر در( 1 جررگول)

 داخ  در مزبور هاينمونه منظور بگين. شگنگ تیمارگرمايی

. باشرنگ ورغوطره روغرن در كامالً تا شگنگ داده قرار طوري

-سرانتی درجه 170 و 130 دماي دو تحت هانمونه سپ 

 تیمرار دقیقره 60 و 30 زمرانی برازه دو در يرک هر و گراد
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 گیراه هرايدانره از شگهاستخراج دانهپنبه خام روغن. شگنگ

 داراي روغرن ايرن. شرگ تهیه نیشابور فض  كارخانه از پنبه

. اسرت بروده گررادسرانتی درجره 177-182 فراريت نقطه

 وجرود علرت بره شگهیهتصف روغن با مقايسه در خام روغن

. دارد ترريپرائین حرارتری پايرگاري بیشرتر، هرايناخالصی

 در تحقیرق ايرن محققرین توسط كه تیماريپیش براسا 

 درجره 170 از براالتر دمراي اعمال گردد، انجام آزمايشگاه

 كردن دود و تخري  شگن،اكسیگه به محیط در گرادسانتی

 مورداسرتفاده دماي ماكزيمم لذا،. گرديگ منتهی خام روغن

 درجه 130 دماي خصوص در. شگ انتخاب سطح همین در

 از ناشری جزئری تخرير  شرايط مقايسه هگف گراد،سانتی

 تخرم. برود باالتر دماي در شگيگتر تخري  با حرارتی تیمار

 درصرگ 13 و مغرز درصگ 55 پوست، درصگ 32 از دانهپنبه

 تقريباً مقگار به روغن و پروتئین و است شگه تشكی  لینتر

 درصرگ 30 حرگود در خشک وزن براسا  يک هر مساوي

 اشرباع چررب اسریگ میرزان .دهنرگمی تشكی  را دانه مغز

 اسریگ ،22% حرگود 9 امگرا چررب اسریگ ،28-23% حگود

 1% حرگود 3امگرا  چررب اسریگ ،52% حگود 6امگا  چرب

 شرگه تیمرار هراينمونره ابعراد و خشرک وزن[. 24] است

 .گرديگنگ تعیین

 گرمایی-روغنی اصالح شرایط -1جدول
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 فیزیکی هايویژگی آزمون

 جرذب وزن، تغییررات روغن، جذب فیزيكی، آزمون در

-طروالنی وريغوطره آزمون تحت هانمونه ابعاد ثبات و آب

 آزمرون از هاداده وتحلی يهتجز براي. شگ گیريانگازه مگت

 و تصرادفی كرامالً طررح قالر  در دوطرفره واريران  آنالیز

 بنرگيگرروه همچنرین. شرگ اسرتفاده SPSS 16.0 افزارنرم

( DMRT) دانكرن ايدامنره چنرگ آزمرون با نیز هامیانگین

 .گرديگ انجام

 پوسیدگی برابر در مقاومت آزمون

 EN113 اسرتانگارد طبرق پوسریگگی برابرر در مقاومت

 پوسریگگی قرار  اسرتري ، شررايط تحرت. شگ گیريانگازه

 محریط حراوي ظرروف بره( Trametes versicolor) سفیگ

 توسرعه از پر . شرگ منتقر  آگرار اكستراكت مالت كشت

 بره چوبی استري  هاينمونه كشت، محیط روي قار  كام 

 داخ  ها،نمونه حاوي ظروف. گرديگنگ منتق  ظروف داخ 

 نسبی رطوبت و گرادسانتی درجه 25 دماي تحت انكوباتور

 ظروف از هانمونه هفته، 16 از پ . گرفتنگ قرار درصگ 75

 آون درون نمونه، سطوح از هاريسه زدودن متعاق  و خارج

 قرار ساعت 24 مگت به گرادسانتی درجه 103 دماي تحت

 تخرير ، از پر  خشرک وزن گیرريانرگازه با. شگنگ داده

 .گرديگ محاسبه هانمونه وزن كاهش

 

 نتایج و بحث

 وزن تغییرات

 با شگه تیمارگرمايی هاينمونه وزن كه داد نشان نتايج

 يافته افزايش گرمايی تیمار از پ  دانهپنبه خام روغن

 تیمار هاينمونه به مربوط وزن بیشترين(. 1 شك ) است

 زمان و گرادسانتی درجه 130 دماي تحت شگه گرمايی

 .شگ برآورد درصگ 8/64 دقیقه، 30

 با روغن با گرمايی تیمار اثر در هانمونه وزن افزايش

 دارد مطابقت( 2006) همكاران وSpear  هايگزارش

 سلولز،همی) چوب تركیبات تیمارگرمايی، اثر در[. 25]

 كاهش چوب حجم و وزن ،شگه يتخر( لیگنین و سلولز
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از  تربیش خیلی روغن جذب مقگار كهيیازآنجا. يابگمی

 وزن است، بوده چوب تركیبات تخري  اثر در وزن كاهش

 يافته افزايش دانهپنبه روغن با گرمايی تیمار اثر در هانمونه

 وزن افزايش درصگ تیمار، دماي و زمان افزايش با. است

 شگه گرمايی تیمار هاينمونه در كه يافت كاهش هانمونه

 9/55 دقیقه، 60 زمان و گرادسانتی درجه 130 دماي در

 170 دماي در دما افزايش با كه شگ گیريانگازه درصگ

. شگ برآورد درصگ 5/52 يافت، كاهش گرادسانتی رجهد

 تخري  تیمار، زمان و حرارت افزايش با كهيیازآنجا

 حجم و وزن آن متعاق  و شودمی بیشتر چوب تركیبات

درصگ  در كاهش كه است ممكن ،[11] يابگمی كاهش

 اثر در باالتر دماهاي و زمان در هانمونه وزن شيافزا

 .باشگ لیگنین و سلولز سلولز،همی تخري  افزايش
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گراد((سانتیتیمار )درجه : دماي170و  130: زمان تیمار )دقیقه(، 60و  30گرمایی )-ها بر اثر تیمار روغنیافزای  وزن نمونه -1شکل   

 مخصوصوزن

. است شگه داده نشان 2 شك  در هانمونه مخصوصوزن

 اختالف شگه تیمار و شاهگ هاينمونه بین نتايج، براسا 

 به دقیقه 60 و 30 در روغن جذب. داشت وجود داريمعنی

. شگ برآورد مترمكع  بر كیلوگرم 3/13 و 5/10 ترتی 

 شاهگ نمونه از بیش گرمايی-روغنی تیمار هاينمونه دانسیته

 تیمار، زمان و دما افزايش با تیمار، اين در كه گرديگ گزارش

 تیمار هاينمونه به مربوط دانسیته بیشترين. يافت كاهش

 زمان و گرادسانتی درجه 130 دماي تحت گرمايی-روغنی

 ی دلبه توانگمی كه شگ برآورد 3g/cm 01/1 دقیقه، 30

 گرمايی، تیمار. باشگ سلولی حفرات و منافذ در روغن وجود

 تیمارها اين در. گرددمی سب  را چوب شیمیايی تغییرات

 سلولز، لیگنین،) سلولی ديواره اجزاي شیمیايی ساختار

 كاهش سب  كه گرددمی تخري  گرما اثر بر( سلولزهمی

 رفتار روي همكاران و Alen بررسی[. 26] شودمی جرم

 كه داد نشان نیز نوئ  كاج( شیمیايی-حرارتی) ترموشیمیايی

 دماهاي در سلولزهاهمی تخري  سب  عمگتاً حرارتی تیمار

 لیگنین و سلولز در كمتري تخري  ولی شود،می ترپايین

 از بیش روغن جذب مقگار كهجايیآن از[. 27] كنگمی ايجاد

-وزن است، بوده چوب تركیبات تخري  از ناشی وزن كاهش

-پنبه خام روغن با حرارتی تیمار اثر در هانمونه مخصوص

 افزايش اين تیمار، دماي و زمان افزايش با. يافت افزايش دانه

 دارمعنی افزايش همچنان ولیكن شگ، كمتر مخصوصوزن

 همكاران و Hietala .است داده نشان را شاهگ به نسبت

 چوب منافذ انگازه گرمايی، تیمار طی كه دريافتنگ (2002)

 ديواره اجزاي حذف ی دل به احتماالً كه يابگمی افزايش

 ساختار باال، دماي در ديگر، سوي از ولیكن[. 8] است سلولی

 كه [28] كنگمی شگن تشكی  به شروع آب بگون و متراكم

 توانايی كاهش به توانگمی چوب ساختار به نفوذ بر یرتأث با

 بنابراين،؛ [29] شود منتهی چوب به روغن نفوذ
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 به باالتر دماهاي و زمان در هانمونه مخصوصوزن كاهش

 داده نسبت لیگنین و سلولز ،هاسلولزهمی تخري  افزايش
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-سانتی: دماي تیمار )درجه170و  130: زمان تیمار )دقیقه(، 60و  30گرمایی )-روغنیمخصوص راش بر اثر تیمار تغییرات وزن -2شکل 

 گراد((

 آب جذب

 و شرگه تیمرار هراينمونره آب جذب میانگین 3 شك 

 برر. دهرگمری نشران را آب در وريغوطه آزمون طی شاهگ

-زمان در روغن با شگه ورغوطه هاينمونه در نتايج، اسا 

 3/31 و 4/29 ترتیر ، بره آب جذب دقیقه 60 و 30 هاي

-نمونه آب جذب بین .گرديگ گزارش شاهگ از كمتر درصگ

 اخرتالف 60 و 30 زمران دو طری روغرن در ورغوطره هاي

 گرمررايی،-روغنرری اصررالح در. نشررگ مشرراهگه داريمعنرری

 طری گرادسانتی درجه 170 به 130 از تیمار دماي افزايش

 همرراهبره را آب جرذب دارمعنری كراهش دقیقه 30 زمان

 در گرمايی-روغنی هاينمونه آب جذب كهطوريبه داشت،

 برا مقايسره در درصرگ 0/76 گراد،سانتی درجه 130 دماي

 دقیقره 60 اصرالح زمان در تفاوت اين. يافت كاهش شاهگ

-روغنری تیمرار در آب جذب حگاق . است نبوده دارمعنی

 30 زمران و گررادسرانتی درجره 170 دماي تحت گرمايی

. شررگ گیررريانررگازه شرراهگ از كمتررر درصررگ 7/71 دقیقرره،

 برا گرراد،سرانتی درجره 170 يیدمرا سرطح در همچنین،

. يافرت داريمعنری افزايش آب جذب اصالح، زمان افزايش

 مشاهگه آب جذب كاهش گرادسانتی درجه 130 دماي در

 .است نبوده دارمعنی كه شگ

 برا برا روغرن شرگه تیمارگرمرايی هاينمونه آب جذب

. بودنرگ شاهگ هاينمونه از كمتر تیمار، زمان و دما به توجه

 آزاد هرايگروه مح  در آب جذب اثر در چوب واكشیگگی

 گرمايی اصالح با [.30] است چوب تركیبات هیگروكسیلی

 شریمیايی سراختار تخري  ی دلبه سويک از احتماالً چوب

 برین كره عرضری هرايپیونرگ ی دلبره ديگر سوي از و آن

 هرايگرروه دهرگ،می روي سلولی ديواره سازنگه بسپارهاي

 پیونگهاي در اينكه يا گردنگمی حذف هیگروكسیلی عاملی

 شونگ،می درگیر گرمايی اصالح مرحله در يجادشگها عرضی

 جرذب كاهش در مهمی نقش هاگروه اين شگن محگود لذا

-گرروه تخري  افزايش تیمارگرمايی[. 26] كنگمی ايفا آب

 و سرلولزهمری ماننرگ چروب، تركیبرات هیگروكسری  هاي

[. 33 ،32 ،31] دارد همررراه برره را سررلولز آمررورف ناحیرره

-غوطره مرحلره طی گرمايی، تخري  از ناشی مواد احتماالً

 تیمرار چروب از هراآن خرروج با و شگه آبشويی دچار وري

 دوسرتآب هرايگرروه از مملرو اصروالً كره ماده اين شگه،

 را خرود پیرامرون آب برا واكنش امكان است هیگروكسیلی

 نقرش هیگروكسیلی هايگروه مهار يا كاهش. كنگنمی پیگا

 و Chehreh. داشرت خواهرگ ابعراد ثبرات بهبرود در مهمی

 كلزا روغن با گرمايی اصالح اثر بررسی با( 2012) همكاران
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 برا كره دريافتنرگ دلتوئیرگ  صرنوبر چوب ابعادي ثبات بر

 هراينمونره آب جرذب گرمايی، اصالح زمان و دما افزايش

 و Abdeh[. 34] يافرت افزايش ضگواكشیگگی اثر و كاهش

 خواص بر سويا روغن اثر بررسی طی نیز( 2010) همكاران

 نشران شرگه گرمرايی اصالح نراد چوب مكانیكی و فیزيكی

-معنری كاهش نراد چوب واكشیگگی و آب جذب كه دادنگ

 بهبرود باعرث اصرالح دمراي افزايش همچنین. يافت داري

 [.35] گرديگ نراد چوب ابعاد ثبات
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مدتوري  والنیها  ی آزمون غو هگرمایی بر جذب آب نمونه-اثر تیمار روغنی -3شکل 

 ابعاد تغییرات

 تغییررات گرردد،می مشاهگه 4 شك  در كه طورهمان

 747 طری گرمايی،-روغنی و با روغن تیمار هاينمونه ابعاد

 شراهگ هراينمونره برا مقايسه در آب در وريغوطه ساعت

 و شراهگ هراينمونره برین نترايج، به توجه با. يافت كاهش

 30 زمران در. داشرت وجود داريمعنی اختالف شگه تیمار

 هراينمونره بره مربوط حجمی واكشیگگی كمترين دقیقه،

 كراهش درصرگ 2/18 شراهگ به نسبت كه بود روغن حاوي

 كمتررررين دقیقررره، 60 زمررران در ینهمچنررر .داد نشررران

 كره برود روغن حاوي هاينمونه در نیز حجمی واكشیگگی

 ابعراد تغییررات. يافرت كاهش شاهگ به نسبت درصگ 7/32

 زمران و دمرا براالترين در گرمرايی-روغنی تیمار هاينمونه

 60 زمان و گرادسانتی درجه 170 دماي تحت يعنی تیمار،

 تیمرار. يافرت كراهش شراهگ به نسبت درصگ 2/20 دقیقه،

 ثبات ،[36،37] چوب واكشیگگی كاهش با گرمايی-روغنی

 [.38،39] دهگمی كاهش را آن رطوبت و افزايش را ابعاد

 مربروط شگه گرمايی تیمار چوب رطوبت جذب كاهش

-بره عمگتاً سلولی، ديواره بین در جذب فضاهاي كاهش به

 داغ روغرن[. 40] اسرت سلولزهمی تركیبات تخري  دلی 

 سرب  مروارد برخری در و شریمیايی ماهیرت تغییرر سب 

 خصروصبه سرلولی ديرواره سرازنگه مرواد حرارتی تخري 

 ماهیرت ايجادكننرگه اصرلی عوامر  از كره) سرلولزهاهمی

 جذب مقگار یجهدرنت و گرددمی( هستنگ چوب یدوستآب

-می دما افزايش كه يابگمی كاهش چوب واكشیگگی و آب

 در Cooper و Wang .كنررگ تشررگيگ را پگيررگه ايررن توانررگ

 افرزايش و آب جرذب كاهش بر داغ روغن تیمار اثر بررسی

 طری[. 15] يافتنگ دست مشابهی نتايج به چوب ابعاد ثبات

 از بیشرتري حجرم ،روغرن مولكولی انگازه به توجه با تیمار

 ديرواره به توانگنمی و مانگهباقی سلولی هايحفره در روغن

 در كره روغرن از نازكی اليه همچنین[. 41 ،39] كنگ نفوذ

 مرانع مانرگ،مری براقی چوب سطح روي گرمايی تیمار طی

 هرايگزارش با آمگهدستبه نتايج[. 42] شودمی آب جذب

Salim و[ 36] همكرراران و Aydemir [38] همكرراران و 

-روغنی هاينمونه وريغوطه زمان افزايش با. دارد مطابقت

 و گرمرايی تخرير  از حاصر  تركیبرات خروج كه گرمايی

 روغرن حضرور علیرغم دارد، همراهبه را نفوذپذيري افزايش

 هیگروكسی  هايگروه ساير به دسترسی امكان حفرات، در

 هراينمونره ابعراد تغییرات تفاوت و يافتهيشافزا دوستآب

 .يافت كاهش روغنی، با گرمايی-روغنی
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وري  والنی مدتها  ی آزمون غو هگرمایی بر واک یدگی ح می نمونه-اثر تیمار روغنی -4شکل  

 را شرگه تیمرار هراينمونره ضگواكشیگگی اثر 5 شك 

 در ضگواكشریگگی اثرر میانگین بیشترين. است داده نشان

 و گرادسانتی درجه 170 دماي تحت گرمايی-روغنی تیمار

 كمتررين و آمرگ بره دسرت درصرگ 2/70 دقیقه، 30 زمان

 06/10 دقیقره، 30 زمان در روغن در وريغوطه در كارايی

 تیمرار هراينمونره حجرم كراهش. گرديرگ گرزارش درصگ

 تیمرار دمراي افرزايش برا دانره،پنبه روغن در شگه گرمايی

 .دارد مستقیم رابطه
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مدتوري  والنیهاي تیمار شده  ی آزمون غو هاثر  دواک یدگی نمونه -5شکل   

 پوسیدگی برابر در مقاومت

 تخري  متعاق  هانمونه وزن كاهش 6 شك  در

-نمونه بین كه داد نشان كمانرنگین قار  از ناشی زيستی

. داشت وجود داريمعنی اختالف شگه تیمار و شاهگ هاي

 كمترين و شاهگ هاينمونه در وزن كاهش بیشترين

 60 زمان در روغن در ورغوطه هاينمونه در وزن كاهش
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 روغن اسا ، اين بر. شگ برآورد درصگ 2/80 كه بود دقیقه

 دوامكم از طبیعی دوام بنگيگروه بهبود با دانه،پنبه خام

 وري،غوطه دقیقه 60 از پ  بادوام به شاهگ چوب در

-می هم ضگقار  عنوانبه كشی،حشره خاصیت بر عالوه

 اصالح مقايسه در(. 2 جگول) گیرد قرار مورداستفاده توانگ

 افزايش با دقیقه، 30زمان  تحت روغنی با گرمايی-روغنی

 زمان در تفاوت اين كه يافت بهبود زيستی مقاومت دما،

 افزايش با نیز يكسان دماي در. نبود دارمعنی دقیقه 60

 .نبود دارمعنی تفاوت كه يافت كاهش وزن افت زمان

 فیندلی جدول براساس هانمونه بنديگروه -2 جدول

 گروه هانمونه

 دوامكم شاهگ

 دوامكم Min 30 وري در روغنغوطه

Min 60 بادوام 

 دوام متوسط Cº130 Min.30 گرمايی-تیمار روغنی

Cº170 Min.30 دوام متوسط 

Cº130 Min.60 بادوام 

Cº170 Min.60 دوام متوسط 
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 گراد((سانتی: دماي تیمار )درجه170و  130: زمان تیمار )دقیقه(، 60و  30) پوسیدگی متعاقبهاي تیمار شده کاه  وزن نمونه -6شکل

 نارگیر ، زيترون، بزر ، روغن ماننگ گیاهی هايروغن

 برا مقابله در بااليی توانايی ،[21 ،20 ،19 ،18] سويا خرما،

 مخررب هايقار  ازجمله طبیعت در موجود هايقار  انواع

-مری خرود گريزيآب خاصیت با روغن[. 43] دارنگ چوب

 رطوبت، جذب براي دستر قاب  نقاط كردن بلوكه با توانگ

 همكراران و Sailer[. 44] دهرگ افزايش را زيستی مقاومت

 مقاومرت افرزايش باعرث گرمايی-روغنی تیمار كه دريافتنگ

 تیمرار[. 6] شرگ ايقهروه پوسریگگی قرار  برابرر در چوب

 و سرلولزهمی در هیگروكسیلی هايگروه كاهش با گرمايی

 رطوبرت كراهش موجر  لیگنرین، عرضری اتصراالت ايجاد

 ايرن[. 29] شرونگمری چروب طبیعری دوام بهبود و تعادل

 تولیررگ ،[45] آب جررذب كرراهش: دلیرر  چهررار برره پگيررگه

 تغییرررات ،[44] قررار  تخريرر  بررر مرررثر سررمی تركیبررات

 ،46] سرلولزهاهمری كراهش و چوب تركیبات در شیمیايی

 هراقار  رشگ براي سمی مواد به سلولزهاهمی تبگي [. 20

[ 47،48.... ] و فورفورال فرمیک، اسیگ استیک، اسیگ ماننگ

 مقاومت بهبود نتايج، براسا . باشگ داشته بستگی توانگمی

 60 مرگت بره روغرن در ورغوطره هراينمونه پوسیگگی به
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 در حرارتری -روغنری اصرالح برا داريمعنری تفاوت دقیقه

. نگاشرت دقیقره 60 مرگت به گرادسانتی درجه 130 دماي

-طوالنی وريغوطه زمان در روغن جذب افزايش با ،درواقع

 برر عرالوه پوسریگگی، كنترل در روغن مطلوب عملكرد تر،

 .گرديگ مشاهگه گرمايی اصالح معادل ،[18] كشیحشره

 

 گیرينتی ه
 بهبرود منظوربره روغرن برا گرمايی تیمار از گیريبهره

 دوام افررزايش و ابعرراد ثبررات ماننررگ كرراربردي هررايويژگرری

 گرمرايی تیمار تحقیق اين در. است گسترش به رو طبیعی

 راش چوب ابعادي ثبات بهبود سب  دانه،پنبه خام روغن با

-سرانتی درجه 170 به 130 از تیمار دماي افزايش. گرديگ

بره  را آب جذب دارمعنی كاهش دقیقه 30 زمان طی گراد

 روغنری هراينمونره آب جرذب كرهطوريبه داشت، همراه

 در درصرگ 0/76 گرراد،سانتی درجه 130 دماي در گرمايی

 در حجمری واكشریگگی. يافرت كراهش شراهگ برا مقايسه

 زمران و دمرا براالترين در گرمرايی-روغنی تیمار هاينمونه

 60 زمران و گرادسانتی درجه 170 دماي تحت يعنی تیمار

 اعمرال. يافرت كراهش شاهگ به نسبت درصگ 2/20 دقیقه،

 بهبرود موجر  دقیقره، 30 زمران در گرمايی-روغنی تیمار

 همان در وريغوطه با مقايسه در زيستی مقاومت دارمعنی

دو  برین تفراوت اصالح زمان افزايش با ولیكن گرديگ، زمان

 براالترين. نبرود دارمعنری روغنری و گرمرايی-روغنی سطح

 تحت روغن در ورغوطه هاينمونه در پوسیگگی به مقاومت

 بررآورد شراهگ سطح از كمتر درصگ 2/80 دقیقه، 60 زمان
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ddiimmeennssiioonnaall  ssttaabbiilliittyy  ooff  BBeeeecchh  ((FFaagguuss  oorriieennttaalliiss))  

  

  

Abstract 

This research was conducted to determine the effect of raw 

cotton seed oil heat-treatment on decay resistance and 

dimensional stability of beech, which were determined 

according to EN113 and ASTM-D1037 standards, 

respectively. The heat treatment of raw cotton seed oil was 

carried out in a cylinder at the temperatures of 130 and 170 ºC 

for 30 and 60 minutes. Following the decay of samples, oil 

uptake, density, volumetric swelling, water absorption, and 

weight loss were measured. Oil uptake at 30 and 60 min were 

determined as 10.5 and 13.3 Kg/cm3, respectively. Oil-heat 

treated samples at 30 min and 130°C indicated the maximum 

density showing an increase of 87.7% compared to the control 

sample. According to the obtained results, water repellency 

and dimensional stability improved with oil-heat treatment. 

Water absorption in 130°C and 60 minutes showed a 76% 

reduction in comparison with the control samples. Decay 

resistance of the samples that were oil soaked for 60 minutes 

was 80.2% more than that of the control ones. Compared to 

oil treatment, Oil-heat treatment improved decay resistance to 

a higher extent, and this effect was significant at 30 min 

treatment time. Adding the temperature of oil–heat treatment 

at 30 minutes improved decay resistance, but increasing the 

time of treatment at the same temperature did not have a 

significant effect on decay resistance improvement. 

Keywords: oil-heat-treatment, raw cotton seed oil, Iranian 

beech, dimensional stability, decay resistance. 
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