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اثر تیمار گرمایی با روغن خام پنبهدانه ) (OHTبر مقاومت به پوسیدگی و ثبات ابعاد راش ایرانی
()Fagus orientalis

چکیده
اين تحقیق بهمنظور بررسی اثر تیمار گرمايی با روغن خام پنبهدانه برر ويژگری-
هاي فیزيكی و مقاومت به پوسریگگی چروب راش ايرانری بره ترتیر براسرا
استانگاردهاي  ASTM-D1037و  EN113انجام شگ .تیمار گرمرايی در سریلنگر
با استفاده از روغن خام پنبهدانه تحت دماهاي  130و  170درجه سانتیگرراد و
در زمان  30و  60دقیقه انجام گرفت .جذب روغن ،وزن مخصوص ،واكشریگگی
حجمی ،جذب آب و كاهش وزن متعاق پوسریگگی انرگازهگیرري شرگ .جرذب
روغن در  30و  60دقیقه به ترتی  10/5و  13/3كیلوگرم بر مترمكع بررآورد
شگ .بیشترين دانسیته مربوط به نمونههاي تیمار روغنری-گرمرايی برود كره در
پايینترين زمان و دماي تیمار نسبت به نمونه شاهگ  87/7درصگ افزايش يافت.
براسا نتايج ،تیمار روغنی-گرمايی ،آبگريزي و ثبات ابعاد نمونهها را افرزايش
داد بهطوريكه جذب آب تحت دماي  130درجه سانتیگراد و زمان  60دقیقره
در مقايسه با شاهگ 76/0،درصگ كاهش نشان داد .مقاومت نمونرههراي غوطرهور
در روغررن بررهمررگت  60دقیقرره در برابررر قررار پوسرریگگی سررفیگ رنگینكمرران
) 80/2 ،(Trametes versicolorدرصگ بیش از سطح شاهگ بررآورد شرگ .تیمرار
روغنی-گرمايی در مقايسه با روغن ،به بهبود مقاومت در برابر پوسیگگی منتهری
شگ كه اين اثر در زمان  30دقیقه معنریدار بروده اسرت .در مقايسره دو سرطح
زمانی ،با افزايش دما در اصالح روغنی-گرمايی طی زمان  30دقیقه ،مقاومت بره
پوسیگگی بهبود معنیدار يافت ،ولیكن اين بهبود تحت دماي يكسان با افرزايش
زمان ،معنیدار نبود.
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مقاومت به پوسیگگی.

مقدمه
چوب با سراختار متخلخر و جرذب رطوبرت ناشری از
تركیبات آبدوست تشكی دهنگه آن ،بهويژه همیسرلولز و

سلولز ،دچار واكشیگگی میشود .رطوبرت چروب ،آن را بره
محیط مناسبی براي فعالیت برخی از عوام مخرب قارچی
تبگي میكنگ كه حجم زيادي از آن در شررايط نرامطلوب
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دچار تخري زيسرتی مریشرود [ .]1،2متخصصرین برراي
بهبود ثبات ابعاد و مقاومرت زيسرتی چروب از شریوههراي
متعگدي چون آغشتن چوب بره مرواد سرمی و اسرتفاده از
پوششها استفاده نمودهانگ كه علیرغم آثار مثبت ،برهدلی
مسائ زيستمحیطی ،در صنعت حفاظت چوب محرگود و
يا ممنوع شگهانگ .در دهههاي اخیر ،گرروههراي تحقیقراتی
بسیاري اصالح گرمايی را برراي بهبرود ثبرات ابعراد و دوام
طبیعی چوب گسترش دادهانرگ [ .]3،4اصرالح گرمرايی در
مقايسه با حفاظت با مواد شیمیايی به علت عگم استفاده از
مواد سمی ،دوسرتگار محیطزيسرت اسرت [ .]5ايرن روش
سب افزايش مقاومت چوب در برابر جذب رطوبت ،تغییرر
ابعاد ،عوام مخرب زيستی و هوازدگی میشرود [،8 ،7 ،6
 Kamdem .]9و همكاران ( )2002اظهار داشتنگ كه تیمار
گرمايی با تخري همیسلولز و بخشهاي آمورف سرلولز و
كاهش دسترسی قار به مراده غرذايی موردنیراز ،افرزايش
مقاومت زيستی در برابر قار هاي مخرب را تأمین مینمايگ
[.]10
اصررالح گرمررايی در هررواي معمررولی برره علررت وجررود
اكسرریژن ،فرآينررگ اكسیگاسرریون را در پرری دارد [.]12،11
بررراي جلرروگیري از اكسیگاسرریون ،از اصررالح گرمررايی در
محیطهاي خنثی و روغن استفاده شگه است [ .]12روغرن
داغ با انتقال حرارتی يكسان و سريع ،بین چوب و اكسیژن
مانع ايجاد میكنگ [ .]13برخی از روغرنهراي گیراهی بره
علت نقطه جوش باال ،سیال مناسبی جهت انتقرال حررارت
در اصالح گرمايی قلمگاد میگردنرگ [ .]14ايرن روش بره-
عنوان تیماري دوستگار محیطزيست درنظر گرفته میشود
زيرا روغنهاي طبیعی گیاهی ماننرگ روغرن برزر و كلرزا
بهعنوان ناق هاي طبیعی گرما استفاده میگردنگ .با توجره
به كشت انواع گیاهان روغنی در ايران و امكران اسرتفاده از
بعضی روغنهراي استخراجشرگه از ايرن گیاهران در تیمرار
حرارتی چوب ،امكان كراربرد تیمرار حرارتری برا روغرن در
مقیا تجاري براي بهبود برخی از خواص چوب گونههاي
بومی ايران وجود دارد .خاصیت آبگريرزي و مقاومرت بره
پوسیگگی در اثر تیمار گرمايی برا روغرن نرهتنها برهدلیر
تغییرات ناشی از اصالح گرمايی ،بلكه برهدلی اليره نراز
آبگريز حاص از روغنهاي طبیعی در سرطح چروب نیرز
ايجاد میگردد [ .]15حگود  2000گونه گیاهی وجود دارد
كه در ساخت حشرهكشهراي طبیعری اسرتفاده مریشرود
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[ .]16از میان انواع عناصر موجود در روغرنهراي گیراهی،
گوسیپول بهعنوان نوعی سم طبیعی شناخته شگه است كه
در دانههاي پنبه وجود دارد و آنها را از حملرهي حشررات
حفظ میكنگ .گوسیپول ترپنی است كره در رنگدانرههاي
قسمتهاي مختلف گیاه پنبه وجود دارد و با تركی شگن
با پروتئینهاي روده حشرات روي آنزيمهراي هضرمكننرگه
روده اثر میگذارد و باعث كاهش هضرمپرذيري مریگرردد
[ .]17اين تركی بره علرت طعرم ناخوشراينگ ،در فرآينرگ
تصفیه روغن حذف میگردد .با توجره بره اثرر بازدارنرگگی
روغنهاي گیاهی در مقاب قار هاي مخررب چروب ماننرگ
روغن بزر  ،زيتون ،نارگیر  ،خرمرا ،سرويا [،20 ،19 ،18
 ]21و همچنین وجود مادهي سمی گوسریپول در تركیر
شیمیايی روغن خرام پنبرهدانره كره تراكنون تحقیقری در
خصوص مقابله با قار هاي مخررب چروب انجرام نگرديرگه
است ،مطالعه حاضر به بررسی اثر تیمار گرمرايی برا روغرن
خام پنبهدانه بر ويژگریهراي فیزيكری و مقاومرت زيسرتی
چوب راش در مقاب قار رنگینكمان انجام گرديگ.

مواد و روشها
تهیه نمونههاي آزمونی
اين تحقیق روي نمونههراي آزمرونی حاصر از چروب
گونهي راش ( )Fagus orientalisانجام شگ .الوارها پر از
انگازهبري ،به نمونههاي زيسرتی و فیزيكری بره ترتیر برر
اسا اسرتانگاردهاي [ EN113 ]22و [ASTM1037 ]23
برره ابعرراد  1/5×2/5×5 cm3و  2×2×2 cm3تبررگي شررگنگ
(زمان غوطهوري تا رسیگن به نقطه اشباع ادامره يافرت) و
سپ در آون تحت دماي  103±2 °Cبه مگت  24ساعت
خشک شگنگ .وزن خشک نمونرههرا برا ترازويری برا دقرت
 0/001گرم و ابعاد توسط كولی با دقت  0/01میلریمترر
انگازهگیري شگنگ.
اصالح روغنی-گرمایی ()Oil-Heat-Treatment
نمونههاي آزمونی در پنج تكرار تحت زمران و حررارت
(جررگول  )1در دايجسررتر محترروي روغررن خررام پنبررهدانرره
تیمارگرمايی شگنگ .بگين منظور نمونههاي مزبور در داخ
طوري قرار داده شگنگ تا كامالً در روغرن غوطرهور باشرنگ.
سپ نمونهها تحت دو دماي  130و  170درجه سرانتی-
گراد و هر يرک در دو برازه زمرانی  30و  60دقیقره تیمرار
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شگنگ .روغن خام پنبهدانه استخراجشگه از دانرههراي گیراه
پنبه از كارخانه فض نیشابور تهیه شرگ .ايرن روغرن داراي
نقطه فراريت  177-182درجره سرانتیگرراد بروده اسرت.
روغن خام در مقايسه با روغن تصفیهشگه بره علرت وجرود
ناخالصیهراي بیشرتر ،پايرگاري حرارتری پرائینترري دارد.
براسا پیشتیماري كه توسط محققرین ايرن تحقیرق در
آزمايشگاه انجام گردد ،اعمال دمراي براالتر از  170درجره
سانتیگراد در محیط به اكسیگهشگن ،تخري و دود كردن
روغن خام منتهی گرديگ .لذا ،ماكزيمم دماي مورداسرتفاده
در همین سطح انتخاب شگ .در خصوص دماي  130درجه
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سانتیگراد ،هگف مقايسه شرايط تخرير جزئری ناشری از
تیمار حرارتی با تخري شگيگتر در دماي باالتر برود .تخرم
پنبهدانه از  32درصگ پوست 55 ،درصگ مغرز و  13درصرگ
لینتر تشكی شگه است و پروتئین و روغن به مقگار تقريباً
مساوي هر يک براسا وزن خشک در حرگود  30درصرگ
مغز دانه را تشكی میدهنرگ .میرزان اسریگ چررب اشرباع
حگود  ،28-23%اسریگ چررب امگرا  9حرگود  ،22%اسریگ
چرب امگا  6حگود  ،52%اسریگ چررب امگرا  3حرگود 1%
است [ .]24وزن خشرک و ابعراد نمونرههراي تیمرار شرگه
تعیین گرديگنگ.

جدول -1شرایط اصالح روغنی-گرمایی
تیمار

زمان (دقیقه)

دما (درجه سانتیگراد)
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تیمار روغنی -گرمايی

آزمون ویژگیهاي فیزیکی
در آزمون فیزيكی ،جذب روغن ،تغییررات وزن ،جرذب
آب و ثبات ابعاد نمونهها تحت آزمون غوطرهوري طروالنی-
مگت انگازهگیري شگ .براي تجزيهوتحلی دادهها از آزمرون
آنالیز واريران دوطرفره در قالر طررح كرامالً تصرادفی و
نرمافزار  SPSS 16.0اسرتفاده شرگ .همچنرین گرروهبنرگي
میانگینها نیز با آزمرون چنرگ دامنرهاي دانكرن ()DMRT
انجام گرديگ.
آزمون مقاومت در برابر پوسیدگی
مقاومت در برابرر پوسریگگی طبرق اسرتانگارد
انگازهگیري شگ .تحرت شررايط اسرتري  ،قرار پوسریگگی
سفیگ ( )Trametes versicolorبره ظرروف حراوي محریط
كشت مالت اكستراكت آگرار منتقر شرگ .پر از توسرعه
كام قار روي محیط كشت ،نمونههاي استري چوبی بره
داخ ظروف منتق گرديگنگ .ظروف حاوي نمونهها ،داخ
انكوباتور تحت دماي  25درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی
EN113

30
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 75درصگ قرار گرفتنگ .پ از  16هفته ،نمونهها از ظروف
خارج و متعاق زدودن ريسهها از سطوح نمونه ،درون آون
تحت دماي  103درجه سانتیگراد به مگت  24ساعت قرار
داده شگنگ .با انرگازهگیرري وزن خشرک پر از تخرير ،
كاهش وزن نمونهها محاسبه گرديگ.

نتایج و بحث
تغییرات وزن
نتايج نشان داد كه وزن نمونههاي تیمارگرمايی شگه با
روغن خام پنبهدانه پ از تیمار گرمايی افزايش يافته
است (شك  .)1بیشترين وزن مربوط به نمونههاي تیمار
گرمايی شگه تحت دماي  130درجه سانتیگراد و زمان
 30دقیقه 64/8 ،درصگ برآورد شگ.
افزايش وزن نمونهها در اثر تیمار گرمايی با روغن با
گزارشهاي  Spearو همكاران ( )2006مطابقت دارد
[ .]25در اثر تیمارگرمايی ،تركیبات چوب (همیسلولز،
سلولز و لیگنین) تخري شگه ،وزن و حجم چوب كاهش
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میيابگ .ازآنجايیكه مقگار جذب روغن خیلی بیشتر از
كاهش وزن در اثر تخري تركیبات چوب بوده است ،وزن
نمونهها در اثر تیمار گرمايی با روغن پنبهدانه افزايش يافته
است .با افزايش زمان و دماي تیمار ،درصگ افزايش وزن
نمونهها كاهش يافت كه در نمونههاي تیمار گرمايی شگه
در دماي  130درجه سانتیگراد و زمان  60دقیقه55/9 ،
درصگ انگازهگیري شگ كه با افزايش دما در دماي 170
a

درجه سانتیگراد كاهش يافت 52/5 ،درصگ برآورد شگ.
ازآنجايیكه با افزايش حرارت و زمان تیمار ،تخري
تركیبات چوب بیشتر میشود و متعاق آن وزن و حجم
كاهش میيابگ [ ،]11ممكن است كه كاهش در درصگ
افزايش وزن نمونهها در زمان و دماهاي باالتر در اثر
افزايش تخري همیسلولز ،سلولز و لیگنین باشگ.
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شکل  -1افزای

روغنی

وزن نمونهها بر اثر تیمار روغنی-گرمایی ( 30و  :60زمان تیمار (دقیقه) 130 ،و  :170دماي تیمار (درجهسانتیگراد))

وزنمخصوص
وزنمخصوص نمونهها در شك  2نشان داده شگه است.
براسا نتايج ،بین نمونههاي شاهگ و تیمار شگه اختالف
معنیداري وجود داشت .جذب روغن در  30و  60دقیقه به
ترتی  10/5و  13/3كیلوگرم بر مترمكع برآورد شگ.
دانسیته نمونههاي تیمار روغنی-گرمايی بیش از نمونه شاهگ
گزارش گرديگ كه در اين تیمار ،با افزايش دما و زمان تیمار،
كاهش يافت .بیشترين دانسیته مربوط به نمونههاي تیمار
روغنی-گرمايی تحت دماي  130درجه سانتیگراد و زمان
 30دقیقه 1/01 g/cm3 ،برآورد شگ كه میتوانگ بهدلی
وجود روغن در منافذ و حفرات سلولی باشگ .تیمار گرمايی،
تغییرات شیمیايی چوب را سب میگردد .در اين تیمارها
ساختار شیمیايی اجزاي ديواره سلولی (لیگنین ،سلولز،
همیسلولز) بر اثر گرما تخري میگردد كه سب كاهش
جرم میشود [ .]26بررسی  Alenو همكاران روي رفتار

ترموشیمیايی (حرارتی-شیمیايی) كاج نوئ نیز نشان داد كه
تیمار حرارتی عمگتاً سب تخري همیسلولزها در دماهاي
پايینتر میشود ،ولی تخري كمتري در سلولز و لیگنین
ايجاد میكنگ [ .]27از آنجايیكه مقگار جذب روغن بیش از
كاهش وزن ناشی از تخري تركیبات چوب بوده است ،وزن-
مخصوص نمونهها در اثر تیمار حرارتی با روغن خام پنبه-
دانه افزايش يافت .با افزايش زمان و دماي تیمار ،اين افزايش
وزنمخصوص كمتر شگ ،ولیكن همچنان افزايش معنیدار
نسبت به شاهگ را نشان داده است Hietala .و همكاران
( )2002دريافتنگ كه طی تیمار گرمايی ،انگازه منافذ چوب
افزايش میيابگ كه احتماالً به دلی حذف اجزاي ديواره
سلولی است [ .]8ولیكن از سوي ديگر ،در دماي باال ،ساختار
متراكم و بگون آب شروع به تشكی شگن میكنگ [ ]28كه
با تأثیر بر نفوذ به ساختار چوب میتوانگ به كاهش توانايی
نفوذ روغن به چوب منتهی شود []29؛ بنابراين،
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كاهش وزنمخصوص نمونهها در زمان و دماهاي باالتر به
افزايش تخري همیسلولزها ،سلولز و لیگنین نسبت داده
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30

میشود.

a

a

c

c
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30
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30

وزن مخصوص ) ) gr/cm3

b

b

123

-

130

روغنی

روغنی-گرمايی

شاهگ

شکل  -2تغییرات وزنمخصوص راش بر اثر تیمار روغنی-گرمایی ( 30و  :60زمان تیمار (دقیقه) 130 ،و  :170دماي تیمار (درجهسانتی-
گراد))

جذب آب
شك  3میانگین جذب آب نمونرههراي تیمرار شرگه و
شاهگ طی آزمون غوطهوري در آب را نشران مریدهرگ .برر
اسا نتايج ،در نمونههاي غوطهور شگه با روغن در زمان-
هاي  30و  60دقیقه جذب آب بره ترتیر  29/4 ،و 31/3
درصگ كمتر از شاهگ گزارش گرديگ .بین جذب آب نمونه-
هاي غوطرهور در روغرن طری دو زمران  30و  60اخرتالف
معنرریداري مشرراهگه نشررگ .در اصررالح روغنرری-گرمررايی،
افزايش دماي تیمار از  130به  170درجه سانتیگراد طری
زمان  30دقیقه كراهش معنریدار جرذب آب را برههمرراه
داشت ،بهطوريكه جذب آب نمونههاي روغنی-گرمايی در
دماي  130درجه سانتیگراد 76/0 ،درصرگ در مقايسره برا
شاهگ كاهش يافت .اين تفاوت در زمان اصرالح  60دقیقره
معنیدار نبوده است .حگاق جذب آب در تیمرار روغنری-
گرمايی تحت دماي  170درجره سرانتیگرراد و زمران 30
دقیقرره 71/7 ،درصررگ كمتررر از شرراهگ انررگازهگیررري شررگ.
همچنین ،در سرطح دمرايی  170درجره سرانتیگرراد ،برا
افزايش زمان اصالح ،جذب آب افزايش معنریداري يافرت.
در دماي  130درجه سانتیگراد كاهش جذب آب مشاهگه
شگ كه معنیدار نبوده است.

جذب آب نمونههاي تیمارگرمرايی شرگه برا روغرن برا
توجه به دما و زمان تیمار ،كمتر از نمونههاي شاهگ بودنرگ.
واكشیگگی چوب در اثر جذب آب در مح گروههراي آزاد
هیگروكسیلی تركیبات چوب است [ .]30با اصالح گرمايی
چوب احتماالً از يکسو بهدلی تخري سراختار شریمیايی
آن و از سوي ديگر برهدلی پیونرگهراي عرضری كره برین
بسپارهاي سازنگه ديواره سلولی روي میدهرگ ،گرروههراي
عاملی هیگروكسیلی حذف میگردنگ يا اينكه در پیونگهاي
عرضی ايجادشگه در مرحله اصالح گرمايی درگیر میشونگ،
لذا محگود شگن اين گروهها نقش مهمی در كاهش جرذب
آب ايفا میكنگ [ .]26تیمارگرمايی افزايش تخري گرروه-
هاي هیگروكسری تركیبرات چروب ،ماننرگ همریسرلولز و
ناحیرره آمررورف سررلولز را برره همررراه دارد [.]33 ،32 ،31
احتماالً مواد ناشی از تخري گرمايی ،طی مرحلره غوطره-
وري دچار آبشويی شگه و با خرروج آنهرا از چروب تیمرار
شگه ،اين ماده كره اصروالً مملرو از گرروههراي آبدوسرت
هیگروكسیلی است امكان واكنش برا آب پیرامرون خرود را
پیگا نمیكنگ .كاهش يا مهار گروههاي هیگروكسیلی نقرش
مهمی در بهبرود ثبرات ابعراد خواهرگ داشرت Chehreh .و
همكاران ( )2012با بررسی اثر اصالح گرمايی با روغن كلزا
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بر ثبات ابعادي چوب صرنوبر دلتوئیرگ دريافتنرگ كره برا
افزايش دما و زمان اصالح گرمايی ،جرذب آب نمونرههراي
كاهش و اثر ضگواكشیگگی افزايش يافرت [ Abdeh .]34و
همكاران ( )2010نیز طی بررسی اثر روغن سويا بر خواص
فیزيكی و مكانیكی چوب نراد اصالح گرمرايی شرگه نشران
60m.170

30m. 170

60m. 130

دادنگ كه جذب آب و واكشیگگی چوب نراد كاهش معنری-
داري يافت .همچنین افزايش دمراي اصرالح باعرث بهبرود
ثبات ابعاد چوب نراد گرديگ [.]35
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شکل  -3اثر تیمار روغنی-گرمایی بر جذب آب نمونهها ی آزمون غو هوري والنیمدت

تغییرات ابعاد
همانطور كه در شك  4مشاهگه میگرردد ،تغییررات
ابعاد نمونههاي تیمار با روغن و روغنی-گرمايی ،طری 747
ساعت غوطهوري در آب در مقايسه برا نمونرههراي شراهگ
كاهش يافت .با توجه به نترايج ،برین نمونرههراي شراهگ و
تیمار شگه اختالف معنیداري وجود داشرت .در زمران 30
دقیقه ،كمترين واكشیگگی حجمی مربوط بره نمونرههراي
حاوي روغن بود كه نسبت به شراهگ  18/2درصرگ كراهش
نشررران داد .همچنرررین در زمررران  60دقیقررره ،كمتررررين
واكشیگگی حجمی نیز در نمونههاي حاوي روغن برود كره
 32/7درصگ نسبت به شاهگ كاهش يافرت .تغییررات ابعراد
نمونههاي تیمار روغنی-گرمرايی در براالترين دمرا و زمران
تیمار ،يعنی تحت دماي  170درجه سانتیگراد و زمان 60
دقیقه 20/2 ،درصگ نسبت به شراهگ كراهش يافرت .تیمرار
روغنی-گرمايی با كاهش واكشیگگی چوب [ ،]36،37ثبات
ابعاد را افزايش و رطوبت آن را كاهش میدهگ [.]38،39
كاهش جذب رطوبت چوب تیمار گرمايی شگه مربروط
به كاهش فضاهاي جذب در بین ديواره سلولی ،عمگتاً بره-
دلی تخري تركیبات همیسلولز اسرت [ .]40روغرن داغ
سب تغییرر ماهیرت شریمیايی و در برخری مروارد سرب

تخري حرارتی مرواد سرازنگه ديرواره سرلولی بهخصروص
همیسرلولزها (كره از عوامر اصرلی ايجادكننرگه ماهیرت
آبدوستی چوب هستنگ) میگردد و درنتیجه مقگار جذب
آب و واكشیگگی چوب كاهش میيابگ كه افزايش دما می-
توانررگ ايررن پگيررگه را تشررگيگ كنررگ Wang .و  Cooperدر
بررسی اثر تیمار روغن داغ بر كاهش جرذب آب و افرزايش
ثبات ابعاد چوب به نتايج مشابهی دست يافتنگ [ .]15طری
تیمار با توجه به انگازه مولكولی روغرن ،حجرم بیشرتري از
روغن در حفرههاي سلولی باقیمانگه و نمیتوانگ به ديرواره
نفوذ كنگ [ .]41 ،39همچنین اليه نازكی از روغرن كره در
طی تیمار گرمايی روي سطح چوب براقی مریمانرگ ،مرانع
جذب آب میشود [ .]42نتايج بهدستآمگه با گزارشهراي
 Salimو همكرراران [ ]36و  Aydemirو همكرراران []38
مطابقت دارد .با افزايش زمان غوطهوري نمونههاي روغنی-
گرمايی كه خروج تركیبرات حاصر از تخرير گرمرايی و
افزايش نفوذپذيري را بههمراه دارد ،علیرغم حضرور روغرن
در حفرات ،امكان دسترسی به ساير گروههاي هیگروكسی
آبدوست افزايشيافته و تفاوت تغییرات ابعراد نمونرههراي
روغنی-گرمايی با روغنی ،كاهش يافت.
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شك  5اثر ضگواكشیگگی نمونرههراي تیمرار شرگه را
نشان داده است .بیشترين میانگین اثرر ضگواكشریگگی در
تیمار روغنی-گرمايی تحت دماي  170درجه سانتیگراد و
زمان  30دقیقه 70/2 ،درصرگ بره دسرت آمرگ و كمتررين

60min.170

30min.170

60min.130

كارايی در غوطهوري در روغن در زمان  30دقیقره10/06 ،
درصگ گرزارش گرديرگ .كراهش حجرم نمونرههراي تیمرار
گرمايی شگه در روغن پنبهدانره ،برا افرزايش دمراي تیمرار
رابطه مستقیم دارد.
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شکل  -5اثر دواک یدگی نمونههاي تیمار شده ی آزمون غو هوري والنیمدت

مقاومت در برابر پوسیدگی
در شك  6كاهش وزن نمونهها متعاق تخري
زيستی ناشی از قار رنگینكمان نشان داد كه بین نمونه-

هاي شاهگ و تیمار شگه اختالف معنیداري وجود داشت.
بیشترين كاهش وزن در نمونههاي شاهگ و كمترين
كاهش وزن در نمونههاي غوطهور در روغن در زمان 60
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دقیقه بود كه  80/2درصگ برآورد شگ .بر اين اسا  ،روغن
خام پنبهدانه ،با بهبود گروهبنگي دوام طبیعی از كمدوام
در چوب شاهگ به بادوام پ از  60دقیقه غوطهوري،
عالوه بر خاصیت حشرهكشی ،بهعنوان ضگقار هم می-
توانگ مورداستفاده قرار گیرد (جگول  .)2در مقايسه اصالح

روغنی-گرمايی با روغنی تحت زمان  30دقیقه ،با افزايش
دما ،مقاومت زيستی بهبود يافت كه اين تفاوت در زمان
 60دقیقه معنیدار نبود .در دماي يكسان نیز با افزايش
زمان افت وزن كاهش يافت كه تفاوت معنیدار نبود.

جدول  -2گروهبندي نمونهها براساس جدول فیندلی
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وزن نمونههاي تیمار شده متعاقب پوسیدگی ( 30و  :60زمان تیمار (دقیقه) 130 ،و  :170دماي تیمار (درجهسانتیگراد))

روغنهاي گیاهی ماننگ روغن بزر  ،زيترون ،نارگیر ،
خرما ،سويا [ ،]21 ،20 ،19 ،18توانايی بااليی در مقابله برا
انواع قار هاي موجود در طبیعت ازجمله قار هاي مخررب
چوب دارنگ [ .]43روغن با خاصیت آبگريزي خرود مری-
توانگ با بلوكه كردن نقاط قاب دستر براي جذب رطوبت،
مقاومت زيستی را افزايش دهرگ [ Sailer .]44و همكراران
دريافتنگ كه تیمار روغنی-گرمايی باعرث افرزايش مقاومرت
چوب در برابرر قرار پوسریگگی قهروهاي شرگ [ .]6تیمرار
گرمايی با كاهش گروههاي هیگروكسیلی در همیسرلولز و

ايجاد اتصراالت عرضری لیگنرین ،موجر كراهش رطوبرت
تعادل و بهبود دوام طبیعری چروب مریشرونگ [ .]29ايرن
پگيررگه برره چهررار دلیر  :كرراهش جررذب آب [ ،]45تولیررگ
تركیبررات سررمی مرررثر بررر تخرير قررار [ ،]44تغییرررات
شیمیايی در تركیبات چوب و كراهش همریسرلولزها [،46
 .]20تبگي همیسلولزها به مواد سمی براي رشگ قار هرا
ماننگ اسیگ استیک ،اسیگ فرمیک ،فورفورال و ]47،48[ ....
میتوانگ بستگی داشته باشگ .براسا نتايج ،بهبود مقاومت
به پوسیگگی نمونههراي غوطرهور در روغرن بره مرگت 60

127

 بهطوريكره جرذب آب نمونرههراي روغنری،همراه داشت
 درصرگ در76/0 ، درجه سانتیگرراد130 گرمايی در دماي
 واكشریگگی حجمری در.مقايسه برا شراهگ كراهش يافرت
گرمرايی در براالترين دمرا و زمران-نمونههاي تیمار روغنی
60  درجه سانتیگراد و زمران170 تیمار يعنی تحت دماي
 اعمرال. درصگ نسبت به شاهگ كراهش يافرت20/2 ،دقیقه
 موجر بهبرود، دقیقره30 گرمايی در زمران-تیمار روغنی
معنیدار مقاومت زيستی در مقايسه با غوطهوري در همان
 ولیكن با افزايش زمان اصالح تفراوت برین دو،زمان گرديگ
 براالترين.گرمرايی و روغنری معنریدار نبرود-سطح روغنی
مقاومت به پوسیگگی در نمونههاي غوطهور در روغن تحت
 درصگ كمتر از سطح شراهگ بررآورد80/2 ، دقیقه60 زمان
.شگ
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 حرارتری در-دقیقه تفاوت معنریداري برا اصرالح روغنری
. دقیقره نگاشرت60  درجه سانتیگراد به مرگت130 دماي
- با افزايش جذب روغن در زمان غوطهوري طوالنی،درواقع
 عرالوه برر، عملكرد مطلوب روغن در كنترل پوسریگگی،تر
. معادل اصالح گرمايی مشاهگه گرديگ،]18[ حشرهكشی

نتی هگیري
بهرهگیري از تیمار گرمايی برا روغرن برهمنظور بهبرود
ويژگرریهرراي كرراربردي ماننررگ ثبررات ابعرراد و افررزايش دوام
 در اين تحقیق تیمار گرمرايی.طبیعی رو به گسترش است
 سب بهبود ثبات ابعادي چوب راش،با روغن خام پنبهدانه
- درجه سرانتی170  به130  افزايش دماي تیمار از.گرديگ
 دقیقه كاهش معنیدار جذب آب را بره30 گراد طی زمان
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Effect of heat-treatment with raw cotton seed oil on decay resistance and
dimensional stability of Beech (Fagus orientalis)

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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