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   بافت نخل با نگرش کاربرد در صنعت مبلمانبافت نخل با نگرش کاربرد در صنعت مبلمان  ییررپذیپذیرنگرنگ  تتییپالسما بر قابلپالسما بر قابل  مارمارییاثر تاثر ت  ییییشناساشناسا

 

  

 چکیده

ر افت نخل دب یپوشش ده تیقابل یرو برسرد  یپالسما ماریت ریتأث قیتحق نیا در
ن . بدیفتقرار گر یابیمورد ارز نهیبگرده مرکز تنهپوست به  برش یالگو جهت

از ارتفاع  ومتر انتخاب گردید سانتی 60با میانگین قطر منظور، تنه نخل خرما 
دید. سپس متر تهیه گرسانتی 5 باضخامتهای یسکدها بینهینه گردهبرابرس
دیسک: نزدیک  نقطهسهمتر از یسانت 10×10یی سالم و بدون عیب به ابعاد هانمونه

م از انجاتهیه گردید. پیش  نزدیک مرکز تنه پوست و مرکز تنه ویانمپوست، 
س از د. پشی انجام مشروط سازها با سنباده پرداخت و سپس ها، سطح نمونهآزمون

 ونی، آزمپایه آب آکریلیک بارنگی پوشش دهانجام تیمار پالسمای سرد و سپس 
س ر اسابها انجام شد. بر روی نمونه ی و چسبندگی پوششتر شوندگزبری سطح، 

ه رکز تندیک مو کمترین مقدار زبری سطح نزنتایج، بیشترین مقدار دانسیته پایه 
ی ندگشو تریشافزامشاهده گردید. همچنین نتایج نشان داد، تیمار پالسما سبب 

قبل  بندگی،ی معکوس بین زبری سطح و میزان چسشود. با توجه به رابطهسطح می
یب در ترت و بعد از تیمار پالسما بیشترین و کمترین مقدار چسبندگی کششی به

 اده ازد استفگیری نموتوان نتیجهنزدیک پوست مشاهده شد. می مرکز تنه و نزدیک
 .شودتیمار پالسما باعث بهبود قابلیت چسبندگی در سطح بافت نخل می

 .یچسبندگ ک،یلیپالسما سرد، نخل، پوشش آکر: يکلید واژگان
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 مقدمه

 در چتتوب از انستتان یصتتن   یهتتااستت داده نینخستت 

 یچتوب محصتوت  و هتاستازه ريسا و یكش  ،ساخت خانه

 شيافتاا و درخ تان قطتع و ازحت یشب اس داده. است بوده

چتوب  كمبتود به منجر ارزشمن  هیاول ماده نيا یبرا تقاضا

 یابیدست  یبرا بشر ساله نيچن . تالش است ش ه بازاردر 

فتروورده  ايت محصول  یتولگوناگون  یهاوهیش و هابه روش

 یبرخت در.  ينماچوب  نيگايجارا  ونب وان   تا است یچوب

تخ ه  ،تخ ه خرده چوب انواعتالش بر ون است كه  هاسازه

 بافتت [.1] گتردد چوب نيگايجا رهیو غ برهایفتخ ه  ،يهت

از  یکتختود يفرد منحصتربه یهتایژگيو با خرما نخل تنه

 [.2] استتچوب  ینيگايجابرای  بات لیپ انس با هیاولمواد 

و از  Phoenix Dactiliferaدرخ ى بانتا  للمتى خرما  نخل

لنوان يک بافت نخل به .[1] باش مى Palmaceae خانواده

فرد و كامالً ی دارای ساخ ار وناتومی منحصربهالپهتکگیاه 

های وونت ی توان به دست هكه للت ون را می م داوتی بوده

 رانيتتادر كشتتور [. 2در يتتک بافتتت پارانشتتیم نستتبت داد ]

در  نيتا ونشت ه از تنته نختل انجا  یصن  اس داده  امروزه

قطتع  نختل درخ تاناز  یاديزاست كه ساتنه ت  اد  یحال

تحقیقا  زيادی در زمینه اس داده از نخل در  [.1شود ]یم

و  Fathiصن ت صور  پذيرف ه است: بتر استام مطال تا  

های مکانیکی (، تغییرا  دانسی ه ويژگظی2017همکاران )

mailto:Hadi_gholamiyan@ut.ac.ir
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را تحت تأثیر قرار داده، بنابراين بافت مركا تنته كته دارای 

كیدیتت  ازنظرباش  خرما می دانسی ه بیش ری در تنه نخل

 Frühwaldو  Fathi[. ن تتايم مطال تته 3تر استتت ]مطلتتوب

( بتتتر روی بافتتتت درختتتت نارگیتتتل نشتتتان داد 2014)

های مکانیکی )فشاری و زبری( ناديک بته پوستت مقاومت

های وونت ی در افتاايش دست هياب . اين امر بته افاايش می

تحقیقتا   [. ن تايم4باش  ]ناحیه اطراف پوست مربوط می

Tufashi (2013 روی نختتل خرمتتا و )Fathi  و همکتتاران

( بر روی نارگیل نشان داد دانسی ه در جهت طولی 2014)

دار داشت ه و و از پوست به سمت مركا تنه تغییرا  م نتی

يابت  های مکانیکی نظیر زبتری تغییتر متیبرخی از ويژگی

ی یر تغییرا  لرضتأث[. تا امروز تحقیقاتی در خصوص 5،6]

دانسی ه و زبری بر مقاومت به چسبن گی پوشش در متورد 

بته مطال تا   تتوانیمتاستت كته  شت هانجا چوب ماسیو 

Chahal (2019 )داد نشتتان ون مين تتا كتته نمتتود اشتتاره 

مركا  کيناد بخش در پوشش یچسبن گ اس حکا  شيافاا

 متتواد اانیتتم و شتت ریب دانستتی ه بتتا یکتتيناد ارتبتتاط ،تنتته

 Chahal قیتتحق مين ا ن،یهمچن. تدانس كم ر یاس خراج

 مركتا تنته ستمت بته پوستت سمت از با حركت داد نشان

و  چتتوب بافتتت ستتط  بتته پوشتتش به تتر میتتاان اتصتتال

های همچنتین، در ستال [.7]ياب .چسبن گی ون بهبود می

چتتوب و  هتتای ستتطحی فتترووردهاخیتتر تغییتتر در ويژگی

هتايی نظیتر، زيست، توسط روشیطمح دوس  اریرچوبی غ

روی ون ی پوشتش كتارصالح سطحی با پالسما و ستپ  ا

و  موردبحثافاايش دوا  و زيبايی محصول نهايی  منظوربه

یر تیمار پالستما تأث[. 8،9است ] قرارگرف هبررسی محققان 

های مخ لدی نظیتر، ونتالیا زاويته اغلب با اس داده از وزمون

های چسبن گی ، وزمونسط  یلامل یهاگروه ایونالتمام، 

[. همچنین، تیمار پالسما 10،11شود ]غیره مشخص می و

روی سطوح خارجی اجسا  مخ لف و در دماهتای مخ لتف 

[. پتیش تیمتار پالستما بترای بهبتود 12پذيرد ]صور  می

هتا روی چتوب و هتا و پوشتشچسبن گی و كارايی چسب

[. در 8است ] قرارگرف ههای چوبی مورد وزمايش كامپوزيت

گی پوشش به سط  بافت، لوامتل ت یین اس حکا  چسبن 

مخ لدی نظیر گونه چوب، فاصتله نمونته میتانی و حترار  

رو در يتتنازا ناشتتی از تیمتتار بتتا پالستتما تأثیرگتتذار استتت.

ستازی يتتا مطال تا  گذشت ه، تتأثیر تیمتتار پالستما و وماده

هتتای ستتطحی ت تت ادی از پرداختتت ستتط  بتتر روی ويژگی

نوبر انجتا  گرفتت های چوب نظیر افرا، كاج، نوئل و صگونه

كه ن ايم نشان داد كیدیتت و يکنتواخ ی ستط  پرداختت 

يکی از لامل مؤثر در ختروج و حتذف متواد است خراجی و 

[. 13باشت  ]نهاي اً افاايش ندوذ پوشش به سط  چوب متی

Avramidis ( اثر پالسما در محیط جتو 2012و همکاران )

را بر روی سط  چوب كاج بررستی كترده و درياف نت  كته 

غییرا  ان كی در انرژی سط  چوب اتداق اف تاده و متواد ت

[. همچنین، بر 14شود ]اس خراجی در سط  ون اكسی  می

اسام ن ايم مطال ا  نشان داد در اثر تیمار پالسمای سرد 

بتتا افتتاايش تركیبتتا  قطبتتی و انتترژی ستتط  گروهتتی از 

[ در 15های لرضتی ج يت  ]تركیبا  شتیمیايی و اتصتال

هتا دلیلتی بتر تغییتر وي  كه ايتن نشتانهچوب به وجود می

[. ن تايم نشتان داد 16باش  ]های سطحی چوب میويژگی

تتر روی يکنواخت صور بهها پ  از تیمار پالسما، پوشش

( 1يلیتتک )پايتته وبوكر، پوشتتش قرارگرف تتهستتط  چتتوب 

[. 17ياف ه است ]بهبودش ه و مقاومت چسبن گی  ترباثبا 

محققتین بستیاری نظیتر،  توسط ش هانجا طبق مطال ا  

Lukowsky  وHorn (2002،) Back  وDanielson 

لوامتتل زيتتادی  (2016و همکتتاران ) Sogutlu( و 1987)

نظیر نوع پوشش، گونه چوبی، زبری ستط  و دانستی ه بتر 

یرگتتذار استتت و میتتاان تأثهتتای تیمتتار پالستتما ويژگتتی

[. بتر 20و  19،18دهت  ]یر قرار میتأثچسبن گی را تحت 

ی بررسی ینهدرزمGholamiyan (2020 )تحقیقا  اسام 

به چوب بتا است داده از  یرنگ یهاپوشش یهبود چسبن گب

، مشخص ش  زاويه تمام قطره وب پ  پالسما تیمار سرد

ياف ته و ايتن تیمتار ستبب افتاايش كاهشاز تیمار پالسما 

ی ستط  چتوب و افتاايش مقاومتت بته تر شون گخاصیت 

ماستیو شت ه استت  چسبن گی پوشش سطحی بته چتوب

ياف ه، تحقیقا  بر روی اس داده توس ه[. در كشورهای 21]

باشت . های فیبری در حال گس رش میاز مواد و كامپوزيت

با توجه به گرمسیری بتودن كشتور ايتران و كشتت نختل، 

اهمیت اس داده از اين ماده اولیه ارزان و جلوگیری از هت ر 

ابراين در ايتن بنت؛ باشت رف ن ون بسیار حتائا اهمیتت متی

امکتان  دهن هنشانتحقیق در راس ای مطال ا  پیشین كه 

هتای كوچتک اس داده از بافت نخل خرما در ستاخت ستازه

                                                           
1  water-borne 
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[. امکان بهبود مقاومت چسبن گی 22مانن  مبلمان است ]

 بترش یالگتو جهتسرد در  پالسماون با اس داده از تیمار 

قترار  یابيتمتورد ارز نتهیبمركا تنته گتردهسمت پوست به 

. در اين بررسی محققان در تالش برای ان خاب يتک گرفت

الگوی مناسب برش و تیمار بهینه، جهت ندوذ به ر پوشش 

های ون هست ن  تتا محصتولی به بافت نخل و بهبود ويژگی

یدیت سط  بات به صن  گران مبلمان و فروورده باكبادوا  و 

 چن سازه م رفی نماين .

 

 هامواد و روش

درخت  3های وزمايشگاهی، ت  اد مونهبرای تهیه ن

با میانگین قطر  (Phoenix dactyliferaنخل خرما )

های مناطق گرمسیری م ر از نخلس انسان ی 60میانگین 

در  ش هدادهاس ان ياد ان خاب و مطابق با الگوی نشان 

ها از تز  به ذكر است نمونه [.23قطع ش ن  ] 1شکل 

ینه برابرسم ر از ارتداع سان ی 5هايی به ضخامت ديسک

ها انجا  گیری از وننمونه 1درخ ان تهیه و مطابق شکل 

 -از سه موق یت مخ لف شامل ناديک پوست بش . نمونه 

 10×10ناديک مركا تنه با اب اد -پوست و مركا تنه جیانم

م ر تهیه ش ن . سپ  با توجه به بات نبودن رطوبت سان ی

بت ونها به رطوبت ت ادل ها، جهت رسان ن رطونمونه

 20درص  و دمای  65هد ه در رطوبت نسبی  2م   به

قبل از انجا   گراد )اتاق كلیما( نگه اری ش ن .درجه سان ی

و سپ   120ها با سنباده درجه ها، اب  ا سط  نمونهوزمون

 پرداخت گردي . 280

 
 : نزدیک به مرکز تنه3نی، شماره : میا2پوست، شماره  : نزدیک به1بینه؛ شماره برداری از گردهنحوه نمونه -1شکل 

 

پايه وب وكريلیک سدی  تولی  شركت ريف  از پوشش

دهی اس داده گردي . اين پوشش ازجمله  جهت پوشش

ی چوب و فروورده های بسیار پركاربرد درزمینهپوشش

باش . های مسکونی میبرای اس داده در مبلمان چن سازه

م ر گر  بر سان ی 05/1ی  با دانسی ه پوشش وكريلیک سد

درص  با حالل وب  37مک ب و مق ار ماده جام  

بر پايه پلیمر  پوششاين مورداس داده قرار گرفت. 

خوری لالی سنبادهبا ويژگی پركنن گی و  1نامیاه وكريلیک

 . ينمامیصاف و صیقلی سط  چوب را  كه باش یم

                                                           
1 Emulsion 

 

 تیمار پالسما

 داده از پالسمای سرد گاز در اين بررسی پ  از اس

شون گی و چسبن گی  ، ويژگی تر2RBGنی روژن م ل

گیری ش . نحوه لملکرد اين سط  بافت نخل خرما ان ازه

 2های وزمونی در شکل سیس م برای تیمار سط  نمونه

[. در مرحله اول پالسما طی 24ش ه است ]نشان داده

زل قرار فروين ی با ول اژ بات بین الک رود و اسپری نا

گیرد تا فشار موجود در دهانه نازل توسط جريان گاز می

                                                           
2 Reinhausen Plasma GmbH, Regensburg, Germany 



 ... بافت نخل یريپذرنگ تیپالسما بر قابل ماریاثر ت يیشناسا 

 
112 

لنوان گازهای بنابراين هوای فشرده به گردد؛تخلیه 

دهن ه انرژی بود. در مرحله دو  فركان  تکرار پال  ان قال

میکروثانیه و  5-10 كیلوهرتا و طول پال  50

روی سیس م تنظیم ش  و  (L/min) 45-60جريان ش  

كیلوولت  15دهی پالسما در ول اژ ناديک به  حرار  نهاي اً 

درجه  75كیلوولت( و در دمای ح ود  2-3)ول اژ مؤثر 

م ر انجا  گرفت تا سط  سان ی 2گراد بافاصله سان ی

 [.25ها در م رض تیمار پالسما قرار گیرد ]نمونه

 
 [.24السما ]پطرح شماتیک سیستم اعمال  -2شکل 

 

 دانسیته پایه

ها با ترازوی دقیق وزمايشگاهی با دقت مونهوزن ن

وسیله كولی  ديجی ال با ها بهگر  و اب اد نمونه 01/0

گیری گردي . دانسی ه پايه م ر ان ازهمیلی 01/0دقت 

  ر مک ب محاسبه گردي .مها برحسب گر  بر سان ینمونه

 

 (Raگیری زبری )اندازه

 ز برشها پ  اگیری ش   زبری نمونهبرای ان ازه

كاری و تیمار پالسما، از دس گاه دهی، پرداخت

اس داده ش  ( VK-9700هم كانون ) یاریل کروسکوپیم

ها به روش (. زبری سط  نمونه3شکل  -)شماتیک دس گاه

)میانگین تما   aRگیری پارام ر زبری پروفیلوم ری و ان ازه

گیری م ر ان ازهمیلی 10های سط ( در خط سیر بلن ی

 ش .

 

 
 (VK-9700هم کانون ) یزریل کروسکوپیم -3شکل 
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 گیری زاویه تماساندازه

پارام ر ترشون گی يا كشش سطحی مايع، توسط 

گذاری با وب  وزمون زاويه تمام قطره و به روش قطره

همین منظور ترشون گی سط   گردد. بهمقطر ت یین می

 های شاه  و تیمار ش ه با پالسما طبق اس ان اردنمونه

ASTM D 5946 وسیله دس گاه دي ا فیايک ساخت و به

 5[. میانگین ترشون گی در 24كشور ولمان صور  گرفت ]

لی ر روی میلی 5/3ثانیه اول قرارگیری قطره وب با حجم 

ش ه ت  اد تکرار در نظر گرف ه دست وم . ها بهسط  نمونه

ًا مرتبه بود. مجمول 10های ذكرش ه، برای هريک از وزمون

 ونه موردبررسی قرار گرفت.نم 30

 

 دهی و آزمون چسبندگی کششی پوشش

دهی امولسیون  ها، پوششزنی نمونهپ  از سنباده

و با ح اكثر  1كش چهار طرفهوكريلیک با دس گاه فیلم

                                                           
1 Four-sided Applicator 

های نمونه میکرون بر روی تما  سطوح 200ضخامت تر 

ها طبق نمونه وزمونی انجا  ش . وزمون چسبن گی پوشش

وسیله دس گاه وزمون به ASTM D 4541د اس ان ار

مگاپاسکال بر ثانیه  3/0و با سرلت  2چسبن گی كششی

انجا  گردي . در اين روش اب  ا يک صدحه نازک فلای به 

م ر با چسب اپوكسی دوجائی میلی 20اسم دالی، به قطر 

سالت  24به سط  پوشش چسبی ه ش ه و پ  از 

گیری ش  )شکل زهوف ان امقاومت چسبن گی به روش پول

ق ر (. طی اين لمل نیروی كششی وارد بر پوشش ون4

همراه پوشش زيرين ون از شود تا صدحه دالی بهاضافه می

سط  پايه ج ا شود. در اين زمان ح اكثر نیروی وارد بر 

گیرد. صدحه در وخرين لحظه، م یار محاسبا  قرار می

 10وزمون چسبن گی كششی پوشش روی سط  هر نمونه 

 .بار تکرار ش 

 

 

 

                                                           
2 pull-off 

 
 

 ماتیک دستگاه آزمون چسبندگی کششی.ش -4شکل 
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 هاآنالیز داده

ها، برای ت یین میانگین ح اقل و ح اكثر داده

وتحلیل وماری صور  گرفت. وزمون نرمالی ه برای تجايه

درس ی ن ايم لوامل م غیر در نظر گرف ه ش . مقايسه 

 ي .ها با وزمون دانکن انجا  گردمیانگین

 

 بحث و جینتا

 دانسیته پایه

ازونجاكه تغییر در میاان دانسی ه پايه، منشأ بسیاری از 

ها در رف ار فیايکی و مکانیکی مواد است، میاان تداو 

ها برای هر سط  برش محاسبه ش  حجم و وزن نمونه

گیری مقادير دانسی ه پايه را ن ايم ان ازه 1ج ول  [.26]

 ار دانسی ه پايه در ناديک ده . بیش رين مقنشان می

مركا تنه و كم رين مق ار در ناديک پوست مشاه ه ش . 

برابر ون  6/1مق ار دانسی ه پايه در ناديک مركا تنه ح ود 

داری بین مقادير در ناديک پوست بود. اخ الف م نی

ها در ناديک به پوست، میانی و ی پايه نمونهدانسی ه

(. ن ايم حاصل 1ج ول ناديک به مركا تنه مشاه ه ش  )

-( می2013مطابق ن ايم مطال ا  طارمیان و همکاران )

های وون ی ی ساخ ار وناتومی دس هها بامطال هباش . ون

در فاصله میانی نخل خرمای بم در اس ان كرمان به اين 

های وون ی و میانگین ت  اد ت  اد دس ه ن یجه رسی ن  كه

  ناچیای داش ه حدرا  وون ی در اين دو ناحیه تداو

طور فاحشی كه میانگین مساحت حدرا  وون ی بهدرحالی

[. 27ی پوست بود ]بیش ر از ناحیه مركا تنهی در ناحیه

همچنین، تغییر در میاان دانسی ه با لواملی نظیر ضخامت 

های ديواره سلولی، ت  اد و پراكنش و قطر حدرا  دس ه

ارانشیمی های پوون ی و همچنین ضخامت ديواره سلول

 [.28است ]

 
 های آزمونیانگین، حداقل و حداکثر دانسیته پایه در نمونهمی -1جدول 

 ح اكثر ح اقل میانگین برداریمحل نمونه

 c 252/0 ناديک به پوست

(01/0) 

245/0 258/0 

 b 323/0 میانی

(01/0) 

315/0 331/0 

 a 401/0  ناديک مركا تنه

(13/0) 

391/0 411/0 

 ده .بن ی دانکن را نشان میال اد گروهحروف روی  *

 

 زبری سطح

ن ايم وزمون زبری سط  پ  از تیمار پالسما  5شکل 

ده . بر اسام ن ايم، بیش رين و كم رين مق ار را نشان می

زبری سط  به ترتیب در ناديک پوست و ناديک مركا تنه 

برابر  61/1به دست وم . زبری سط  در ناديک پوست 

ان زبری در ناديک مركا تنه بود. اخ الف بیش ر از میا

داری بین مقادير زبری سط  در ناديک به پوست، م نی

مشاه ه ش . زبری سط   مركا تنهمیانی و ناديک به 

توان  به دلیل تداو  ساخ ارهای وناتومیکی در چوب می

[. با 29] راس ای طول و در جهت لمود بر الیاف تغییر كن 

گدت با افاايش دانسی ه از بخش  توانتوجه به ن ايم می

تا  25/0ناديک به پوست تا بخش ناديک به مركا تنه )از 

ت ريم از میاان زبری م ر مک ب(، بهگر  بر سان ی 4/0

 های وزمونی كاس ه ش ه است.سط  نمونه
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 ها پس از اعمال تیمار پالسمابرداری بر زبری نمونهاثر محل نمونه -5شکل 

 

 زاویه تماس

ن ايم وزمون زاويه تمام را قبل و ب   از تیمار  6کل ش

ده . پیش از تیمار پالسما بیش رين پالسما را نشان می

مق ار زاويه تمام در ناديک مركا تنه و كم رين مق ار 

ناديک به پوست مشاه ه ش . همچنین، پ  از تیمار 

ی تمام به ترتیب پالسما بیش رين و كم رين مق ار زاويه

مركا تنه و ناديک به پوست مشاه ه گردي .  در ناديک

نسبت كاهش مق ار زاويه تمام قطره وب پ  از تیمار 

پالسما در مقايسه با مق ار ون پیش از تیمار پالسما در 

، 7/7ناديک مركا تنه، میانی و ناديک به پوست به ترتیب 

وتحلیل وماری، برابر بود. بر اسام تجايه 5/13و  5/10

 داری بین مقادير زاويه تمام قبل و ب   ازاخ الف م نی

شود ولی درست است كه مق ار تیمار پالسما مشاه ه می

ل دی مقادير زاويه تمام ناديک به پوست، میانی و 

ناديک به مركا تنه م داو  است ولی به دلیل اخ الف 

گروه  2افاار فقط در زياد در قبل و ب   از تیمار پالسما نر 

است. تحقیقاتی زيادی مشابه اين تحقیق  بن ی نمودهطبقه

دهن ه ون است كه تیمار پالسما توانس ه باش  و نشانمی

و  Haaseاست میاان زاويه تمام را كاهش ده ، مطال ا  

و همکاران  Cademartori ( و همچنین2019همکاران )

های نوئل ( در خصوص تیمار پالسما بر سط  چوب2016)

نشان داد كه اس داده از  Rode lucusو  Lapachoسیاه، 

تیمار پالسما در سط  چوب میاان زاويه تمام را كاهش 

همچنین، ن ايم حاصل مطابق تحقیقا  [. 30، 8ده  ]می

Asandulesa تیمار پالسمای هلیم  یو همکاران درزمینه

نشان داد كه در میاان زاويه تمام قطره وب پ  از تیمار 

 [.10ياب  ]اش كاهش میپالسما در هر دو گونه بلوط و ر
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 و پس از تیمار پالسما های آزمونی پیشزاویه تماس نمونه -6شکل 

 

 چسبندگی کششی

ن ايم وزمون چسبن گی كششی را قبل و ب    7شکل 

ده . بر اسام مقادير میانگین، از تیمار پالسما را نشان می

پیش از تیمار پالسما بیش رين مق ار چسبن گی كششی 

ک مركا تنه و كم رين مق ار ناديک به پوست در نادي

مشاه ه ش . همچنین، پ  از تیمار پالسما بیش رين و 

كم رين مق ار چسبن گی كششی به ترتیب در ناديک 

مركا تنه و ناديک به پوست مشاه ه ش . میاان 

 21/1 مركا تنهها در ناديک به چسبن گی كششی نمونه

اين نسبت پ  از برابر بیش ر از ناديک به پوست بود. 

برابر افاايش يافت. در اثر تیمار  24/1تیمار پالسما به 

های پالسما میاان مقاومت به چسبن گی برای نمونه

ناديک مركا تنه، میانی و ناديک پوست به ترتیب نسبت 

درص   70و  65، 40به قبل از تیمار پالسما به میاان 

نس ه است ديگر تیمار پالسما توالبار افاايش يافت. به

مقاومت به چسبن گی را بهبود بخش  و اين بهبود مقاومت 

 30در ناديک مركا تنه نسبت به ناديک پوس و به میاان 

توان يکی از دتيل اصلی ون درص  بیش ر بوده است كه می

دانست.  مركا تنهرا بیش ر بودن دانسی ه در ناحیه ناديک 

اری بین دوتحلیل وماری، اخ الف م نیبر اسام تجايه

مقادير چسبن گی كششی در ناديک به پوست و مركا تنه 

توان گدت، تیمار پالسما شود. همچنین میمشاه ه می

مطال ا   ها گردي ه است.دار ش ن اين اخ الفبالث م نی

Lukowsky  وHorn  و همچنینBack  وDanielson  به

ها افاايش مقاومت به ن ايم مشابهی دست ياف ن ، ون

پوشش به سط  چوب را پ  از تیمار پالسما  چسبن گی

 [.18،19مشاه ه نمودن  ]
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 های آزمونی پیش و پس از تیمار پالسماچسبندگی کششی نمونه -7شکل 

 

 گیرینتیجه
های نوين در اس داده از تیمار پالسما يکی از روش

جهت بهبود خواص سطحی در صن ت چوب و مبلمان 

گیری نمود كه توان ن یجهه میباش . از ن ايم اين مطال می

-های غیرچوبی كه میتوان از پالسما در بهبود فرووردهمی

توان  جايگاينی برای چوب باش  نظیر بافت نخل اس داده 

نمود. ن ايم محاسبه دانسی ه نشان داد میاان دانسی ه از 

ياب  كه سمت پوست به سمت مركا تنه افاايش می

-قطع لرضی تنه نخل میدهن ه بافت م غییر در منشان

های باش . بیش رين و به رين دانسی ه جهت ساخت سازه

-چوبی در قسمت میانی و ناديک به مركا تنه مشاه ه می

تر در صن ت شود و بنابراين اس داده از اين قسمت مناسب

توان گدت باش . همچنین از ن ايم وزمون زبری میمی

ن است كاهش میاان زبری در ناديکی مركا تنه ممک

ارتباط ناديکی با دانسی ه داش ه باش  زيرا طبق مطال ا  

محققین بسیاری با افاايش دانسی ه میاان زبری كاهش 

توان گدت ارتباط وم ه میدستياب . طبق ن ايم بهمی

-ناديکی در كاهش زيری و افاايش دانسی ه مشاه ه می

كه گیری نمود توان ن یجهشود. از ن ايم از زاويه تمام می

میاان زاويه تمام در ناديکی مركا تنه بیش ر از پوست 

بن ی وماری اخ الف م ناداری باش  كه با توجه به گروهمی

-میان بافت ناديک مركا تنه و پوست چوب مشاه ه نمی

توان گدت، در اثر تیمار پالسما میاان زاويه شود. ب الوه می

 تمام تغییر زيادی داش ه است و جذب رطوبت افاايش

ديگر میاان تغییرا  در جذب لبار داش ه است و به

برابر بهبودياف ه است. از ن ايم وزمون  8رطوبت ناديک 

گیری نمود لوامل توان ن یجهچسبن گی بافت نخل می

م غییر بسیاری بر مقاومت به چسبن گی پوشش در سط  

توان به ترتیب شامل، باش  كه میبافت نخل تأثیرگذار می

برداری: بافت ناديک به مركا تنه مقاومت مونهمحل ن -الف

تأثیر دانسی ه و زبری: در  -ده . ببه ری را نشان می

ناديکی بافت مركا تنه به دلیل دانسی ه بیش ر بالث 

اس حکا  بافت موردنظر ش ه و توانس ه است پوشش با 

پذيری مناسبی داش ه باش  و اين تراكم بافت نخل واكنش

مقاومت به چسبن گی ش ه است. بیش ر بالث تقويت 

همچنین تز  به ذكر است افاايش زياد دانسی ه در خیلی 

های چوبی از مواقع از مقاومت به چسبن گی در پوشش

گر   4/0كاه  ولی چون اين افاايش دانسی ه در ح  می

-توان با دانسی هباش  بنابراين نمیم ر مک ب میدر سان ی

زاويه تمام:  -مود. جهای خیلی باتی چوب مقايسه ن

افاايش زاويه تمام و جذب بیش ر رطوبت در اثر تیمار 

پالسما بالث افاايش مقاومت به چسبن گی هم گردي ه 

توان به للت ندوذ بیش ر پوشش ها را میاست كه رابطه ون

پذيری بیش ر لنوان نمود. به بافت چوب در اثر كشش

افت چوبی كه ديگر، تشکیل فیلم رنگی به ر در بلبار به

توان از دانسی ه باتتر و ندوذپذيری بیش ری دارد را می
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دتيل اصلی مقاومت به چسبن گی پوشش لنوان نمود. 

شود در تحقیقا  وين ه به تأثیر اس داده از پیشنهاد می

تیمارهای تركیبی گرمايی و پالسما در افاايش به مقاومت 

.شودشون ه و هوشمن  پرداخ ه  های خودترمیمپوشش
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Abstract 

In this research, the effect of cold plasma treatment on coating 

ability of palm trees for bark cutting pattern was evaluated. 

For this purpose, the date palm trunk with an average 

diameter of 60 cm was selected and discs with a thickness of 

5 cm were prepared from the height equal to the pollen chest. 

Then, healthy and flawless samples with dimensions of 10 × 

10 cm were prepared from three points: close to the bark, 

between bark and center of the trunk and near the center of 

the trunk. Before the tests, the surface of the samples was 

sanded and then conditioned. After cold plasma treatment and 

then coating with acrylic water-based paint, surface 

roughness, wettability and adhesion of coating were done on 

samples . Based on the results, the highest base density and the 

lowest surface roughness were observed near the center of the 

trunk. The results also showed that plasma treatment increases 

the surface wettability. According to the inverse relationship 

between surface roughness and adhesion, before and after 

plasma treatment, the highest and lowest tensile adhesions 

were observed near the center of the trunk and near the skin, 

respectively. It can be concluded that the use of plasma 

treatment improves the adhesion of the palm tissue. 

Keywords: cold plasma, palm, acrylic coating, adhesion. 
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