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بررسی ویژگیهای فیزیکی چوب صنوبر ()Populus deltoides
اصالحشده با گلوتارآلدئید/پارافین

چکیده
در پژوهش حاضر اثر اصالح ترکیبی گلوتارآلدئید/پارافین بر خووا فییکیوی بوو
صنوبر بررسی شد .اصالح با گلوتارآلدئید در  3غلظت  01 ،5و  01درصود در حووور
کاتالییور کلرکدمنییکم و متعاقباً ،اشباع نمونههای اصالح ترکیبی بوا پوارافین بوهروش
خال-فشار انجام شد .بر اساس نتاکج طیفسنجی ،واکنش گلوتارآلدئید با پلیمورهوای
بو به افیاکش گروههای متیلنوی و کواهش گوروههوای هیدروکیویا انجامیود .دو
شاخهشدن پیک گروه هیدروکییا با افیاکش غلظت گلوتارآلدئید از  01به  01درصد،
مؤکد تشییا همیاستال بود کوه طوی آزموون دورهای غوطوهوری -خشوککوردن،
سرکعتر از استال هیدرولیی و به کاهش وزن بیشتر منتهی شد .اصالح گلوتارآلدئید بوا
میدود کردن گروههای هیدروکییا و حجیمشدگی دکواره سولولی ،موبوک کواهش
ورود آ به داخا بو و با برقراری پیوند عرضوی موبوک کواهش انع وا پویکری
بو بهت واکشیدگی شد .پارافین نیی با کاهش اثر مووئینیی ،نوووآ آ بوه داخوا
بو را تقلیا بخشید .عدم تثبیت پارافین در بوو و خوروآ آن ،موبوک افوت وزن
س وح اصالح ترکیبی با افیاکش زمان غوطهوری گردکد.
واژگ ا کلیاادي :گلوتارآلدئیوود ،پووارافین ،بووی آ  ،واکشوویدگی ،طیووفسوونجی
مادونقرمی.

مقدمه
چوب با گروههای هیدروكسیل فراوان موجود در ديواره
سلولی ،يک پلیمر آبدوست است و در فضای آزاد مستتدد
تخريب عوامل مخرب غیرزنده و زنده همچون هتوازدگی و
تخريب قارچی است كه با تغییرات رطوبتت چتوب مترت
است .جذب متفاوت بخار آب بین ديواره سلولی چوب آغاز
و پايتتان يتتا چتتوب ب ترون و چتتوبدرون در متتاده پلیمتتری
هرسونايکسان چوب نیت بته واكشتیدگی يتا همکشتیدگی
غیرهمستتان در ابدتتاد مختلت متتیانجامتتد [ .]9همچنتتین
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دانشیده منابع طبیعی ،دانشیاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی ساری ،ساری ،اکران
 0دانشیار گروه مهندسی بو و کاغی ،دانشیده منابع
طبیعی ،دانشیاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،
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 3استادکار گروه علوم پاکه ،دانشیاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی ساری ،ساری ،اکران
میئول میاتبات:
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تارکخ درکافت0306/13/10 :
تارکخ پیکرش0306/15/103 :

تغییرات ابداد ناشی از رطوبت میتواند تنشهای داخلی در
چوب ايجاد نمايد كه موجب ترک و شتکا متیشتود [،2
 .]3رطوبت ،تخريب نوری سطح چوب در فضای آزاد را نی
تسريع میكند .در شراي رطوبتی مناسب ،رشد قارچهتای
مولد كپک و باختگی در سطح و داختل چتوب بته كتاهش
مقاومت مکانیکی چوب میانجامد .كنتترل رطوبتت چتوب
راهکاری مهم در اف ايش عمر مفیتد چتوب در فضتای آزاد
است .مکانیسم اصالح چوب عمدتاً به حجیمشدگی ديتواره
سلولی ،كتاهش رطوبتت و يتا تغییترات ستاختار مولکتولی
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ت داده میشود [.]4

پلیمرهای ديواره سلولی نس
اصالح شتیمیايی يکتی از راهکارهتای تغییتر خاصتیت
آب دوستی چوب بر اساس پیوند كوواالنسی مواد شیمیايی
با گروههای هیدروكسیل پلیمرهای ديواره سلولی ،برقراری
اتصال عرضی با پلیمرهای ديواره سلولی يا رسوب تركی ات
عمدتاً با وزن مولکولی بتاال در ديتواره ستلولی استت [.]4
درنتیجه گروههای هیدوكسیل آبدوست ديواره سلولی تتا
حدی مسدود میشود و منافذ ري ديتواره ستلولی بتا متواد
شیمیايی پر میشود .مسدود شدن گروههای هیدروكسیل،
مکانهای جتذب آب را كتاهش متیدهتد و رستوب متواد
شیمیايی در ديواره سلولی ،فضتا بترای حضتور رطوبتت را
محدودتر میكند كه متداق تاً ديتواره ستلولی خشتکتتر و
پايداری ابداد بیشتر میشود [.]5
گلوتارآلدئیتد يتک دیآلدئیتد استت كته متیتوانتد در
واكنش با گروههتای هیدروكستیل ،بتهعنتوان يتک عامتل
برقراری اتصال عرضی برای اصالح چوب استفاده شتود [،6
 .]8 ،7تیمار برونچوب كاج اسکات با گلوتارآلدئید و كلريد
منی يم بهعنوان كاتالی ور ،رطوبت تدتادل را تتا  33درصتد
كاهش داد .كارايی ضدواكشتیدگی چتوب اصتالح شتده بتا
گلوتارآلدئید در افت ايش وزن  23درصتد 73 ،درصتد بتود
[ .]5در رطوبت نس ی  13درصتد ،ضتريب ضدواكشتیدگی
برونچوب كاج اسکاتلندی اصالح شده با گلوتارآلدئیتد ،بته
دلیل حجیمشدگی ديواره سلولی و برقراری اتصال عرضتی
در ستتاختار چتتوب 73 ،درصتتد انتتدازهگیتتری شتتد [.]8
همچنین ،اصتالح چتوب بتا گلوتارآلدئیتد موجتب كتاهش
تخريتتب لیگنتتین و تتترکختتوردگی ستتطحی در آزمتتون
هوازدگی گرديد .گلوتارآلدئید در مقايسه با ستاير اصتالح-
كنندههای شیمیايی (مانند استیله كردن) توانست با جذب
رطوبت كمتر فدالیت قارچ مولد لکه آبتی را محتدود نمايتد
[ .]1اصالح گلوتارآلدئید با ايجاد حجیمشتدگی و برقتراری
اتصال عرضی در ديواره ستلولی چتوب متیتوانتد حتداكثر
واكشتتیدگی و همکشتتیدگی را كتتاهش دهتتد [ .]8در ايتتن
اصالح ،ساختار متخلخل چوب همچنان حفت متیگتردد.
اصالح با تركی ی كه عالوه بر آبگري ی ،بتوانتد تخلختل را
كاهش دهد ،احتماالً تأثیر مطلوبتری بر ختوا فی يکتی
چوب خواهد داشت.
پارافین بهعنوان يک ماده شیمیايی بیضرر و آبگريت

متداول بترای جلتوگیری از جتذب آب استتفاده متیشتود
[ .]93تیمار چوب با تركی ات آبگري پتارافین بتا كتاهش
نرخ جريان آب در لولههای متوئین بته افت ايش مدنتیدار
پايداری ابداد چوب در شراي مرطوب انجامیتد [.]92 ،99
تیمار به گروه اصالح شیمیايی تدلت نتدارد زيترا واكتنش
شیمیايی در تیمار رخ نمیدهد و پر شدن حفترات ستلولی
چوب نرخ جذب آب و رطوبتت را كتاهش متیدهتد [.]93
اش اع با پارافین فق پرشتدگی فی يکتی در منافتذ بت ر
مانند حفره سلولی ايجاد متیكننتد .از ايتن تركیتب بترای
كاهش آبشويی و به ود تث یت اسید بوريک و عملکترد آن
در برابر قارچ پوسیدگی چوب استفاده شد [ .]94بر استاس
نتايج اش اع چتوب بتا چنتدين واكتی دريافتنتد كته ايتن
تركی ات جذب رطوبت چوب در مدرض هتوازدگی تستريع
شده و تخريب نوری چوب را كاهش داد [ .]95چوب كتاج
اش اعشده با پارافین پايداری ابداد ،دانستیته و مقاومتت در
برابر موريانه بیشتری داشت [ .]96كاربرد پارافین در تخته
فی ر بتا دانستیته متوست نیت بتا كتاهش جتذب آب ،بته
پايداری ضخامت فرآورده حاصل انجامید [ .]97در بررستی
اثتتر تیمتتار تركی تتی اصتتالح شتتیمیايی (تیمتتار حرارتتتی و
استیالسیون)/آغشتهسازی با پارافین ،كتاهش جتذب آب و
اف ايش مدنیدار پايداری ابداد چوب اصتالحشتده گت ارش
گرديد [ .]98تیمتار تركی تی چتوب راش اصتالح شتده بتا
محلول اسیدبوريک/بوراكی/پلیاتیلنگلیکول با برخی مواد
آبگري نظیر پارافین ،استايرن و متیتلمتتاكیالت نیت بته
كتتاهش خاصتتیت آبدوستتتی را كتتاهش و دوام زيستتتی و
كندسوزكنندگی را به ود بخشید [ .]91اثر مث تت اصتالح
با گلوتارآلدئید و پارافین بتر ويژگتیهتای كتاربردی چتوب
محرز است ،ولیکن تتاكنون پژوهشتی در خصتو اعمتال
همزمان اين دو روش بر ويژگیهتای چتوب صتنوبر انجتام
نشده است .با توجه به اينکه اينگونه سريعالرشد س ک بتا
بافتی همگن ،نفوذپذيری خوب و پايداری ابداد كم ،بختش
اعظم جنگلكاریهای كشور را به خود اختصا داده است،
تحقی ت حاضتتر بتتا هتتد بررستتی اثتتر اصتتالحتركی تتی
گلوتارآلدئید/پارافین بر خصوصیات فی يکتی چتوب صتنوبر
( )Populus deltoidesانجام شدهاست.
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مواد و روشها
تهیه نمونههای آزمونی
بترای تدیتین ختوا فی يکتی ،الوارهتای حاصتل از
برونچوب گونه صنوبر ( )Populus deltoidesكه راستتتار
و فاقد هرگونه مدايب رشد بودند ،از منطقه دارابکال واقع در
شهرستان ساری تهیه شدند .الوارها پی از اندازهبری ،برای
تدیتین ختوا فی يکتی بتر استاس استتاندارد ()2335
 ]23[ASTM-D4446-05بته ابدتاد  2×2×2 cm3ت تديل
شدند .نمونههای آزمونی با  5تکرار بته سته ستطح غلظتت
گلوتارآلدئید  93 ،5و  23درصد در زيرگروههای با و بتدون
پارافین گروهبندی گرديدند .حرو  Gو  Pبه ترتیب مدر
تیمارهای حاوی گلوتارآلدئید و پارافین و غلظتهتا نیت بتا
اعداد مربوط به هر تیمار نشان داده شد .بهمنظور حذ اثر
بافراستات و بررسی عملکرد گلوتارآلدئید ،نمونههای شتاهد
در محی بافری قراردادهشدند.
اصالح با گلوتارآلدئید
گلوتارآلدئید با غلظت  53درصد ،از شتركت دايجونت
كتتره تهیتته شتتد .بتتهمنظتتور رقیتت كتتردن و حفتت pH
گلوتارآلدئیتتد در محتتدوده  4/5از بتتافر استتتاتستتديم 3/9
موالر استفاده شد .برای آمادهسازی بافر ،استتاتستديم بتا
جرم مولی  ،936 g/molبه می ان  93/6gدر يک لیتتر آب
مقطر حل گرديد و با اسیداستیک به  pHموردنظر رستانده
شد .در ايتن پتژوهش ،گلوتارآلدئیتد در  3غلظتت  93 ،5و
 23درصد همراه با كاتالی ور كلريد منی يم ،به مقدار 92/5
درصد بر م نای وزن گلوتارآلدئید ،استفاده گرديد .نمونهها
با محلول گلوتارآلدئید بته غلظتت  93 ،5و  23درصتد بته
روش ختال-فشتار در ستیلندر آزمايشتگاهی اشت اع شتدند.
سپی ،نمونهها از سیلندر خارج و جهتت گرمتادهی اولیته،
پیچیتتده در كاغتتذ آلومینیتتومی تحتتت دمتتای  83درجتته
سانتیگراد ،به مدت  6ساعت در آون قرار گرفتند .نمونهها
بتته متتدت  48ستتاعت در دمتتای  923درجتته ستتانتیگتتراد
گرمادهی شدند .متداق اً برای خروج متواد واكتنش نیافتته،
نمونهها به مدت  92ساعت در آب غوطهور گرديدند و پی
از خشک شدن ،برای تدیین اف ايش وزن ناشتی از اصتالح
تتتتوزين شتتتدند .افت ت ايش وزن ،جانشتتتینی گتتتروههتتتای
هیدروكسیل [ ]29و ضريب حجیمكننتدگی ط ت روابت
زير محاس ه شد:
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933

()9

 :WPGاف ايش وزن ( :m2 ،)%وزن خشک نمونه پی از
اش اع ( :m1 ،)gوزن خشک نمونه ق ل از اش اع ()g
()2

933

 :OH groups substitutedجانشتتتینی گتتتروههتتتای
هیدروكستتتیل ( :Wm ،)mol/gوزن خشتتتک نهتتتايی (،)g
 :Wuوزن خشتتتک اولیتتته ( :MW ،)gجتتترم مولکتتتولی
گلوتارآلدئید ()g/mol
()3

933

 :ضريب حجیمكنندگی ( :a1 ،)%حجم نمونته پتی از
اش اع ( :a0 ،)cm3حجم خشک نمونه ()cm3
اشباع با پارافین
برای كاهش گرانروی و اف ايش نفوذ به ساختار چتوب،
پتتارافین بتته متتدت  33دقیقتته در دمتتای  933درجتته
سانتیگراد حرارت داده شد .اش اع سطوح حتاوی پتارافین
نی در سیلندر آزمايشگاهی به روش خأل -فشار انجام شتد.
در نمونتتههتتای اصتتالح تركی تتی گلوتارآلدئیتتد/پارافین كتته
فرآيند دومرحلهای بوده است ،ابتتدا نمونتههتای چتوبی بتا
گلوتارآلدئید و در مرحله بدد ،پی از خاتمه واكنش اصالح،
با پارافین اش اع گرديدند .در اين مرحله نی پی از اعمتال
خالئی به اندازه  3/7بار و به مدت  33دقیقه ،پتارافین وارد
سیلندر گرديد و متداق اً فشاری برابر  8بار بترای  2ستاعت
اعمال شد .پتی از ختارجستازی از ستیلندر و پتاکستازی
سطوح ،جهت تدیین مقدار جذب ناشی از اشت اع پتارافین،
توزين نمونهها صورت گرفت.
طیفسنجی زیر قرمز تبدیل فوریه ()FTIR
برای ارزيابی ساختار شیمیايی نمونههتا ،ابتتدا از كلیته
نمونههای شاهد و تیمار شده آرد چوب با اندازه كوچکتتر
از  83مش تهیه گرديد .سپی قتر هتای كتوچکی از آرد
خشک چوب و برمیدپتاسیم آماده شد .درنهايت قر های
تهیه شده توس دستگاه اسپکتروستکوپی ستاخت شتركت
 Brukerبررسی و نتتايج در طتولمتوج 533 -4333 cm-1
ث ت شد.
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اندازهگیری خواص فیزیکی

نتایج و بحث

دانسیته خشک [ ،]22جذب آب و واكشیدگیحجمتی
بتتر استتاس استتتاندارد (،]23[ ASTM-D4446-05)2335
كارايی ضدواكشیدگی و اثر ضدواكشیدگی بتدون محاست ه
حجتتیمكننتتدگی [ ]23انتتدازهگیتتری شتتد .بتترای كتتارايی
ضدواكشتتیدگی بتتدون اثتتر حجتتیمكننتتدگی ،حتتداكثر
واكشیدگی نمونهها پی از پايان دوره غوطهوری بر استاس
ابداد پیش از اصالح با گلوتارآلدئید استتفاده شتد .پتی از
محاس ه وزن و حجم خشک ،نمونهها برای بازههای زمتانی
 48 ،24 ،92 ،2و  72ساعت در آب غوطهور گرديدند.
در آزمتتون غوطتتهوری-خشتتک كتتردن ،وزن و ابدتتاد
نمونهها طی  4چرخه غوطهوری -خشکكردن ( 24ساعت
غوطهوری در آب و  24ساعت خشک شدن در دمای 933
درجه سانتیگراد) تدیین شد .كارايی ضدواكشیدگی و اثتر
ضدواكشیدگی بدون محاست ه حجتیمكننتدگی بتر استاس
رواب زير محاس ه شد [:]23
()4

933

 :ASEكتتتارايی ضدواكشتتتیدگی ( :S2 ،)%واكشتتتیدگی
حجمی چتوب اصتالح شتده ( :S1 ،)%واكشتیدگی حجمتی
چوب شاهد ()%
()5

933

 :S′واكشیدگی بدون اثرحجیمكنندگی ( :V1 ،)%حجتم
نمونه بدد از غوطهوری ( :V0 ،)cm3حجتم خشتک ق تل از
اصالح ()cm3
()6

933

 :ASE′اثرضدواكشیدگی بدون محاس ه حجیمكنندگی
( :Su،)%واكشیدگی چوب شاهد ( :S′m ،)%واكشیدگی بدون
حجیمكنندگی ()%
روش آماری
نتايج حاصل از آزمونهای فی يکی با استتفاده از طترح
كامالً تصتادفی و در نترمافت ار  SPSSانجتام شتد .مقايسته
میانگین دادهها نی با آزمون چنتد دامنتهای دانکتن انجتام
شد.

طیف زیرقرمز تبدیل فوریه
شکل  9طی زيرقرم نمونههای شاهد و اصتالحشتده
با گلوتارآلدئید و پارافین را نشان میدهد .پیک نمايانشده
در عدد موجی  3433 cm-1مربوط بته ارتداشتات كششتی
گروه هیدروكسیل ساختار چتوب استت كته شتدت آن در
نمونههای اصالحشده با گلوتارآلدئید كمتتر استت .آلدئیتد
می تواند طی واكنش با يک گروه هیدروكسیل ،همی استال
تشکیلدهد ،يا با  2گروه هیدروكسیل پیوند برقرار و استال
تولید نمايد .پايداری پیوندهای استال به هیتدرولی بیشتتر
از پیونتتدهای همتتیاستتتال استتت .تغییتترات وزن كمتتتر
نمونههتای اصتالحشتده بتا غلظتت  93درصتد در آزمتون
غوطهوری-خشک كردن ،میتواند نتیجه تشکیل پیوندهای
پايدارتر از نوع استالی با قابلیتت هیدرولی شتوندگی كمتتر
باشد .دو شاخهشدن پیک گتروه هیدروكستیل بتا افت ايش
غلظتتتت گلوتارآلدئیتتتد از  93بتتته  23درصتتتد ،تشتتتکیل
همیاستال را نشان متیدهتد كته طتی غوطتهوری در آب
سريع تر از استال هیدرولی و به كاهش وزن بیشتر منتهتی
شد .با اف ايش گروههای آلدئیدی ،گروههتای هیدروكستیل
چوب ترجیح میدهند كه ابتدا با اين گتروههتای آلدئیتدی
وارد واكنش شوند و در ادامه با كتاهش تدتداد گتروههتای
هیدروكستتیل چتتوب ،احتمتتال برقتتراری پیونتتد مجتتدد
همیاستال با هیدروكسیل و تشکیل استتال در ستطح 23
درصد كتاهش يافتت .درواقتع ،بتا افت ايش غلظتت گلوتتار
آلديئد ،احتمال واكنش آن با گتروههتای هیدروكستیل در
دسترس كاهش میيابد .بتا افت ايش غلظتت گلوتارآلدئیتد،
شدت پیک ناحیه  2133cm-1و  9433اف ايش يافت .ايتن
افت ايش بتته دلیتل وجتتود گتتروههتای متیلنتتی در ستتاختار
گلوتارآلدئید است .عدد موج  9333-9933cm-1مربوط به
پیونتد  C-Oاتتتری و الکلتتی استتت كتته بتتا افت ايش غلظتتت
گلوتارآلدئید زياد شده استت .حضتور پتارافین در ستاختار
چوب ،به ظهور گروههای عاملی بتا شتدت كمتتر انجامیتد.
پیک ناحیه  2133cm-1و  2833مربوط بته  C-Hكششتی
تركیب پارافین است .در كلیه نمونتههتای اصتالحشتده بتا
گلوتارآلدئید ،حضور پارافین باعث كاهش شدت پیکهتای
مربوط به ساختار چوب و گلوتارآلدئید شد .اف ايش شتدت
اصالح با گلوتارآلدئید به كاهش حضور پارافین در ستاختار
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چوب انجامید و پیکهای چوب نمايانتر گرديد.

شکل  -1طیف زیرقرمز تبدیل فوریه نمونههای شاهد و اصالحشده با گلوتارآلدئید و پارافین

خواص فیزیکی
نتايج اثر سطوح مختل غلظت اصالح با گلوتارالدئید و

اصالح تركی ی گلوتارالدئید/پارافین بر ويژگیهای فی يکتی
چوب صنوبر در جدول  9مشاهده میگردد.

جدول  -1اثر اصالح با گلوتارآلدئید و پارافین بر خواص فیزیکی چوب صنوبر
اصالح

G5

GP5

G10

GP10

G20

GP20

p

Control

افزایش وزن گلوتارآلدئید

C

C

B

B

A

A

-

-

()%

()3/33

()3/24

()3/28

()3/24

()3/79

()3/43

-

-

صفات

افزایش وزن پارافین ()%

-

B

-

C

-

D

A

-

-

()9/34

-

()9/93

-

()3/82

()9/13

-

E

B

E

B

D

C

A

F

()3/39

()3/39

()3/32

()3/32

()3/32

()3/32

()3/32

()3/39

C

-

B

-

A

-

-

-

()3/63

-

()3/51

-

()3/67

-

-

-

جانشینی گروههای

C

-

-

هیدروکسیل ()mol/g

()3/34

-

()3/33

-

()3/31

-

-

-

دانسیته خشک ()g/cm3
ضریب حجیمکنندگی ()%

A

B

(اعداد داخل پرانت مدر انحرا مدیار و حرو انگلیسی مدر گروهبندی دانکن است)

افزایش وزن و تغییرات دانسیته
بر اساس نتايج بین اصالحهای مختل در سطح اعتماد
 11درصد ،اختال مدنتیداری مشتاهده شتد (جتدول .)9

اف ايش غلظت گلوتارآلدئید به اف ايش وزن ناشی از حضتور
اين ماده در ساختار چوب و اف ايش دانسیته خشک منتهی
گرديد (شکل  .)2دانسیته نمونههای حاوی پارافین ،بتدون
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حضور اصالحكننده گلوتارآلدئید 3/89 g/cm3 ،اندازهگیری
شتتد .در تیمارهتتای اصتتالح تركی تتی ،بتتا اف ت ايش غلظتتت
گلوتارآلدئید ،نفوذ پارافین به ساختار چوب كتاهش يافتت.
حضور گلوتارآلدئید در ساختار چوب ،اف ايش وزن ،تشکیل
ساختارهای مقاوم استالی و حجیمشتدگی ديتواره ستلولی
چوب را به همراه داشت .گلوتارآلدئیتد بتا حجتیم نمتودن
ديواره سلولی ،موجب كتاهش فضتای حفترات ستلولی و از
تغییرات دانسیته

بین رفتن فضای بین پلیمرهای ديواره شد .در مقايسته بتا
نمونههتای عتاری از گلوتارآلدئیتد ،پتارافین كتمتتری وارد
حفرات و منافذ ساختار چوب اصالحشتده بتا ايتن تركیتب
شد .استتفاده از پتارافین در افت ايش وزنهتای بیشتتر ،بتا
كاهش قابلیت مرطوبشدن ستاختار چتوب ،باعتث به تود
ويژگیهای فی يکی نمونههای اصالحشده گرديد [.]93

اف ايش وزن پارافین

اف ايش وزن گلوتارآلدئید

دانسیته (گر بر سانتی متر مک ب)

3/83

73

3/73

63

3/63

53

3/53

43

3/43

33

3/33
3/23

23

3/93

93

3/33

افزایش وزن (درصد)

3/13

83

3
P

GP20

G20

GP10

G10

GP5

G5

شکل  -2اثر تیمارهای مختلف بر افزایش وزن و دانسیته

ضریب حجیمکننددگی و جانشدینی گدروههدای
هیدروکسیل
بین ضتريب حجتیمكننتدگی و جانشتینی گتروههتای
هیدروكستتیل اصتتالحهتتای مختل ت در ستتطح اعتمتتاد 11
درصتتد اختتتال مدنتتیداری مشتتاهده شتتد (جتتدول .)9
ازآنجايیكه وجود پارافین در حفرات سلولهای چتوبی بته
جانشینی گروههای هیدروكستیل و حجتیمشتدگی ديتواره
منتهی نشد ،اين صفات در خصو نمونههای اصالحشتده
با گلوتارآلدئیتد گت ارش گرديتد .گلوتارآلدئیتد بتا ورود بته
ديتتوارههتتای ستتلولی و برقتتراری پیونتتد بتتا گتتروههتتای
هیدروكستتیل چتتوب ،ستتاختار چتتوب را حجتتیم نمتتود .در
نمونتتههتتای حتتاوی  93 ،5و  23درصتتد گلوتارآلدئیتتد ،بتته
ترتیتتتب حجتتتیمشتتتدگی  6/34 ،2/73و  1/27درصتتتد و
جانشینی گروههای هیدروكسیل  9/72 ،3/66و  2/33مول
برگرم گ ارش شد (شتکل  .)3افت ايش حجتیمكننتدگی و

جانشینی گروههتای هیدروكستیل مؤيتد حضتور بتیشتتر
گلوتارآلدئید و برقراری پیونتد بتا گتروههتای هیدروكستیل
ديتتواره ستتلولی در ستتطوح غلظتتت بیشتتتر بتتوده استتت.
حجیمشدگی ديواره ،منافتذ ري ستاختار چتوب را مستدود
نموده و جريان موئینگی را كاهش داد .افت ايش جانشتینی
گروههای هیدروكسیل نی مکانهای جتذب آب را كتاهش
داده و امکان برقتراری پیونتد مولکتولهتای آب بتا ديتواره
سلولی چوب كمتر گرديد.
جذب آب و تغییرات اب اد
در شکل  4اثر جذب آب بر تغییترات ابدتاد تیمارهتای
مختل طی آزمون غوطهوری مشاهده میگتردد .در پايتان
زمان غوطهوری ( 72ساعت) ،ستطح شتاهد بتا جتذب آب
 935/51درصد ،بیشترين واكشیدگی حجمتی ( )94/13را
نشان داد .اصالح با گلوتارآلدئید بتا كتاهش جتذب آب بته
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تغییرات ابداد كاهش يافت .استفاده از پتارافین نیت باعتث
كاهش جذب آب و تغییرات ابداد گرديد.
ضريب حجیم كنندگی

جانشینی گروه های هیدروكسیل

(مول بر گر )

جانشینی گروه های هیدروکسیل

2/33

8

9/53

6

9/33

4

3/53

2

3/33

ضریب حجیم کنندگی (درصد)

2/53

93

3

G20

G10

G5

شکل  -6اثر تیمارهای مختلف بر ضریب حجیمکنندگی و جانشینی گروههای هیدروکسیل

با افت ايش شتدت اصتالح ،واكشتیدگی پايتدار ديتواره
سلولی در وضدیت خشک (حجیمشتدگی) افت ايش يافتت.
اف ايش حجیمشدگی با كاهش تخلخل چوب ،ورود آب بته
داخل ساختار چوب را كاهش میدهد .كاهش جذب آب را
میتوان به  4علت عنوان نمود )9( :مسدود شدن گروههای
آبدوست هیدروكسیل ديواره سلولی توست گلوتارآلدئیتد
كه درنتیجه موجب كاهش مکانهای جذب آب میگتردد،
( )2حجیمشدگی ديواره سلولی و كتاهش فضتاهای ختالی
چوب كه مدموالً توس مولکولهای آب اشغال میگردنتد
( )3برقراری پیوند عرضی گلوتارآلدئید با پلیمرهای ديتواره
سلولی چوب موجب كاهش اندطا پتذيری ديتواره جهتت
واكشیدگی خواهد شد )4( .ورود ساختار آبگريت  C-Hبتا
كاهش اثر موئینگی ،منجر به ورود كمتر مولکتولهتای آب
به ديواره سلولی چوب میشود كه به ود ث ات ابدتاد را بته
همراه دارد [ .]8در محی مرطتوب ،انتشتار آب در ديتواره
سلولی دارای اتصاالت عرضی ،موجب ايجاد تتنش فشتاری
در ديواره سلولی میشود كه متیتوانتد بته كتاهش جتذب
رطوبت و واكشیدگی چتوب اصتالحشتده بتا گلوتارآلدئیتد
بیانجامد [ .]24بدالوه ،طی واكنش گلوتارآلدئید ،درنتیجته
حجیمشدگی و كاهش اندازه فضای آزاد حفترههتا ،قابلیتت
اف ايش حجتم متداقتب جتذب آب كتاهش متیيابتد [.]4

پارافین ،با نفوذ به ساختار چوب و پوشاندن سطح الیتا و
بافت چوب ،نقش مؤثری در كنترل واكشیدگی و پايتداری
ابداد نشان داد .با اف ايش جتذب پتارافین ،پايتداری ابدتاد
نمونهها بیشتر گرديد [ .]25بتر استاس قتوانین متوئینگی،
زاويه تماس مايدات فاقد ويژگی ترشوندگی مانند پتارافین،
بیش از  13درجه بوده و آنها قادر به صدود در لولتههتای
موئین نیستند .درنتیجه پارافین س ب میشتود تتا خلتل و
فرج الیا قابلیتت مرطتوب شتدن كتمتتری داشتته و آب
كمتری به داخل چوب نفوذ كند [.]26
با اف ايش زمان غوطهوری ،جذب آب نمونههای تیمتار
شتتده بتتا پتتارافین اف ت ايش يافتتت كتته مؤيتتد كتتاهش اثتتر
بازدارندگی تیمار با پارافین در جتذب آب طتی غوطتهوری
طوالنیمدت است [ .]27 ،26در توجیه آن میتوان اظهتار
داشت كه مولکولهای كوچک آب ،در درازمدت قادرند بته
روزنههای ري سلولی يا خلل و فرج موجود در بافت چتوب
نفوذ كنند .درحالیكه پارافین با مولکولهتای بت ر ختود
قادر به نفوذ در اين خلل و فرج بسیار ري ستلولی نیستت.
درنتیجتتته ورود آب ،ستتتاختار چتتتوب واكشتتتیدهشتتتده و
مولکولهای درشت پارافین از آن خارج میگردند .مشاهده
قطتترات پتتارافین روی ستتطح آب در آزمتتون غوطتتهوری،
نشاندهنده همین مطلب است.
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GP10

G10

GP5

G5

Control

P

GP20

G20
96
92
93
8
6
4
2

واکشیدگی حجمی (درصد)

94

3

933

923

63

83

43

3

23

جذب آب (درصد)

شکل  -6اثر جذب آب تیمارهای مختلف بر واکشیدگیحجمی طی آزمون غوطهوری

كارايی ضدواكشیدگی سطوح مختل اصالح در شتکل
 5نشان داده شده است .بر اساس نتايج ،با افت ايش غلظتت
گلوتارآلدئید ،می ان كارايی ضدواكشتیدگی افت ايش يافتت.
حضور پارافین در چوب نی به به ود كارايی ضدواكشیدگی
منتهی شد كه بیشترين اثر را در ستطح غلظتت  5درصتد
گلوتارآلدئید با بیشترين جذب پارافین نشان داد .در خاتمه
زمان غوطهوری غلظتهای  93و  23درصتد گلوتارآلدئیتد
كه جتذب پتارافین كمتتر بتود ،اختتال مدنتیداری بتین
كارايی ضدواكشتیدگی نمونتههتای فاقتد و دارای پتارافین
مشاهده نگرديد .با اف ايش متدتزمتان غوطتهوری در آب،

كتتارايی ضتتدواكشتتیدگی كتتاهش داشتتت .كتتاهش كتتارايی
ضدواكشیدگی احتماالً به هیدرولی پیوندهای همیاستتال
مربتوط استت كتته ث تات ابدتتاد طتوالنیمتتدت نمونتههتتای
اصالحشده با گلوتارآلدئید را زير ستؤال متیبترد .در متورد
چوب اصالحشده با گلوتارآلدئیتد ،هیتدرولی استتال كامتل
میتواند با كلريد منی يم كاتالی شود اگرچه كلريد منی يم
بهآسانی در آب محلتول بتوده و بايتد طتی لحظتات اولیته
غوطتتهوری در آب ختتارج شتتود .ايتتن امتتر حضتتور نس ت ت
مشخص از همیاستال را نشتان متیدهتد كته طتی زمتان
غوطهوری ،هیدرولی و از چوب خارج شده است.
13
75

45
33
95

کارایی ضدواکشیدگی (درصد)

63

3
72

24
48
دوره غوطه وری (سا

92

2

)

شکل  -5اثر تیمارهای مختلف بر کارایی ضدواکشیدگی طی آزمون غوطهوری در آب
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شتتکل  6نس ت ت كتتارايی ضتتدواكشتتیدگی بتتدون اثتتر
حجتتیمكننتتدگی بتته كتتارايی ضدواكشتتیدگی نمونتتههتتای
اصالحشتده بتا گلوتارآلدئیتد در غلظتتهتای  93 ،5و 23
درصد را نشان داده است .در ساعات اولیه غوطهوری ،ايتن
نس ت در نمونه اصالحشده با گلوتارآلدئید  23درصد كمتر
از گلوتارآلدئید  93درصتد بتود و بتا طتوالنی شتدن زمتان
غوطهوری ،افت ايش يافتت .كتارايی ضدواكشتیدگی بتدون
محاس ه اثر حجیمكنندگی ( )ASE′كه نشاندهنتده نقتش
اتصاالت عرضتی در كنتترل تغییترات ابدتاد استت ،حتدود
 33-43درصتتد از كتتارايی ضدواكشتتیدگی كتتل را تشتتکیل
میدهد .می ان  ASE′بتا زيادشتدن افت ايش وزن ،افت ايش
يافتتت .در بتتاالترين اف ت ايش وزن ( 22/42درصتتد) نس ت ت
G20
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 ASE′به  ASEكل 69/41 ،درصتد بتود ،درحتالیكته ايتن
نس ت ت در اف ت ايش وزن  5/31درصتتد 32/76 ،درصتتد بتته
دست آمد [ .]8با اف ايش زمان غوطهوری در آب ،با كاهش
كمتر در  ،ASE′نس ت  ASE′به  ASEاف ايش يافت .براين
استتاس متتیتتتوان اظهتتار داشتتت كتته طتتی ستتاعات اولیتته
غوطهوری ASE ،بیشتر در اصالحهای حاوی گلوتارآلدئید
 23درصد ،به علتت اثتر حجتیمشتدگی ناشتی از تشتکیل
همتتیاستتتال بتتوده استتت .بتتا افت ايش زمتتان غوطتتهوری و
هیدرولی همتیاستتال ،نست ت اتصتال عرضتی در كنتترل
تغییرات ابداد اف ايش يافته كته ايتن امتر بته افت ايش اثتر
پیوندهای عرضی و نس ت  ASE′به  ASEمنتهی شد.

G5

G10

73
63
53

33

ASE′/ASE

43

23
93
3
72

شکل  -7نسب

24
48
دوره غوطه وری (سا

92

9

)

کارایی ضدواکشیدگی بدون اثر حجیمکنندگی به کارایی ضدواکشیدگی در تیمارهای مختلف

آزمون دورهای غوطهوری -خشککردن
بتتتر استتتاس نتتتتايج آزمتتتون دورهای غوطتتتهوری-
خشکكردن ،بین سطوح مختل تیمتار در ستطح اعتمتاد
 11درصد اختال مدنیداری وجود دارد (جدول .)2
كاهش وزن نمونههای اصالحشتده بتا گلوتارآلدئیتد در
اصالحهای  5و  93درصد ،به می ان افت ايش وزن ناشتی از
اصالح در نمونهها بستگی ندارد .ايتن نشتان متیدهتد كته
كاهش وزن تا سطح اصالح  93درصد را میتتوان بتهطتور
عمده بته ختروج متواد استتخراجی چتوب ،نته بته ختروج

گلوتارآلدئید منتستب كترد [ .]8طتی آزمتون غوطتهوری-
خشتتتکكتتتردن ،متتتواد استتتتخراجی ،كلريتتتد منیت ت يم و
گلوتارآلدئید واكنش نداده از ساختار متخلخل چوب ختارج
و كتتاهش وزن را در پتتی داشتتتند .می ت ان كتتاهش وزن در
تیمار گلوتارآلدئید  23درصتد بتیش از تیمارهتای  5و 93
درصد بوده است .علتت ايتن كتاهش وزن را متیتتوان بته
بیشتر بودن همیاستالهای باقیمانده در ستاختار چتوب
نس ت ت داد .بتتا اف ت ايش غلظتتت گلوتارآلدئیتتد ،جانشتتینی
گروههای هیدروكسیل اف ايش يافت .با افت ايش جانشتینی

بررسی ويژگیهای فی يکی چوب صنوبر...

727

طی هر دوره از آزمون غوطهوری -خشکكتردن ،مقتداری
پارافین از ساختار چوب خارج و وزن آن كاهش يافت .طی
اين آزمون ،نمونههای چوب حاوی پارافین بیشتتر ،كتاهش
وزن محسوستری را نشان دادند.

گروههای هیدروكسیل و كتاهش هیدروكستیل آزاد جهتت
ت ديل همیاستال به استتال ،امکتان برقتراری پیونتدهتای
استالی كاهش و می ان همیاستتال بتاقیمانتده در ديتواره
سلولی اف ايش يافت .عدم تث یت پارافین در چوب موجتب
كاهش وزن بیشتر نمونههای اصالح تركی ی با پارافین شد.

جدول  -2اثر تیمارهای مختلف بر ویژگیهای فیزیکی طی آزمون دورهای غوطهوری -خشککردن
سطوح اصالح
صفات
اولیه
دوره اول
اف ايش وزن
()%

دوره دوم
دوره سوم
دوره چهارم
اولیه
دوره اول

ضريب
حجیمكنندگی
()%

دوره دوم
دوره سوم
دوره چهارم
دوره اول

كارايی
ضدواكشیدگی
()%

دوره دوم
دوره سوم
دوره چهارم

G5

GP5

G10

GP10

G20

GP20

P

(5/31)g

(62/55)b

(1/77)f

(52/61)c

(22/42)e

(38/2)d

(78/33)a

()3/33

()9/34

()3/28

()9/99

()3/79

()3/83

()9/13

(5/92 )f

(43/23)a

(1/97)e

(36/96 )b

(97/38)d

(25/66)c

(49/48)a

()3/73

()9/29

()3/21

()2/38

()3/42

()3/31

()3/73

(4/18)g

(21/41)a

(8/85 )f

(28/97)b

(96/34)e

(23/37)d

(26/61)c

()3/34

()9/29

()3/78

()3/83

()3/41

()3/51

()3/78

(4/13)g

(27/57)a

(8/68)f

(25/25)b

(95/13)e

(91/91)d

(22/18)c

()3/34

()9/52

()3/52

()3/76

()3/49

()9/29

()3/69

(4/81)g

(27/39)a

(8/63 )f

(24/82)b

(95/75)e

(91/35)d

(22/22)c

()3/41

()3/83

()3/79

()3/56

()3/52

()9/24

()3/72

(2/72)c

(2/72)c

(6/34)b

(6/34)b

(1/36)a

(1/36)a

()3/6

()3/6

()3/51

()3/51

()3/67

()3/67

(2/41)c

(2/73)c

(6/93)b

(6/22)b

(7/97)ab

(8/31)a

-

()9/38

()3/87

()3/78

()3/82

()3/43

()3/73

-

(2/38)c

(2/31)c

(5/51)b

(6/33)b

(6/73)ab

(7/46)a

-

()3/73

()3/73

()9/38

()9/97

()3/36

()3/18

-

(9/85)c

(2/23)c

(5/31)b

(5/79)b

(6/25)ab

(7/31)a

-

()9/32

()3/63

()3/73

()3/53

()3/31

()3/74

-

(9/82)c

(2/98)c

(5/27)b

(5/51)ab

(6/39)ab

(6/73)a

-

()9/34

()3/82

()9/38

()9/27

()3/21

()3/56

-

(93/98)f

(33/34)e

(45/66)d

(54/36)c

(51/41)b

(79/87)a

(63/32)b

()9/86

()3/14

()2/77

()2/37

()2/63

()9/29

()2/35

(8/89)e

(22/33)d

(38/41)c

(43/63)b

(46/28)b

(64/74)a

(44/73)b

()9/29

()9/53

()9/73

()2/73

()2/55

()2/33

()4/22

(7/11)f

(29/14)e

(38/51)d

(49/38)cd

(45/85)b

(63/37)a

(28/95)e

()2/39

()9/52

()2/53

()3/49

()2/48

()3/22

()9/73

(6/77)f

(91/19)e

(37/36)d

(43/64)c

(45/89)b

(63/87)a

(23/63)e

()9/53

()9/33

()2/81

()3/95

()2/27

()9/12

()9/84

(اعداد درون پرانت مدر انحرا مدیار و حرو انگلیسی مدر گروهبندی دانکن است)
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با اف ايش مراحتل آزمتون غوطتهوری -خشتکكتردن،
كتتاهش ضتتريب حجتتیمكننتتدگی مشتتاهده گرديتتد .ورود
پارافین ،تأثیر مدنیداری بر ضريب حجیمكنندگی نداشت،
زيرا پارافین به علت درشت مولکول بتودن ،تتوان نفتوذ بته
ديواره سلولی را ندارد و در حفرات باقی متیمانتد .پتی از
اتمام آزمون غوطهوری–خشتکكتردن و ختروج تتدريجی
پتتارافین ،تغییتتر مدنتتیداری در ضتتريب حجتتیمكننتتدگی
نمونههای اصالح تركی ی نس ت به نمونههای اصتالح فاقتد
پارافین مشاهده نشد.
كتتارايی ضدواكشتتیدگی نمونتتههتتای اصتتالحشتتده بتتا
گلوتارآلدئیتتتد  93 ،5و  23درصتتتد در آختتترين مرحلتتته
غوطهوری خشکكردن به ترتیتب  37/36 ،6/77و 45/89
درصد بود .اين نشاندهندهی اثر ضتريب حجتیمكننتدگی،
جانشینی گروههای هیدروكسیل و ايجاد پیوندهتای پايتدار
استالی در نمونههای اصالحشده بتا گلوتارآلدئیتد بتود كته
متناسب با غلظت گلوتارآلدئید اف ايش يافتت .پتارافین ،بتا
ايجتتاد خاصتتیت آبگريتت ی ،موجتتب افتت ايش كتتارايی
ضدواكشیدگی در نمونههتای اصتالحشتده گرديتد كته در
بازههای آزمون غوطهوری -خشکكتردن ،ايتن اثتر حفت
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گرديد.

نتیجهگیری
بر اساس نتايج طی سنجی ،گلوتارآلدئید با پلیمرهتای
چتتوب واكتتنش و بتته كتتاهش شتتدت پیتتک هیدروكستتیل
انجامید .با اف ايش شدت اصالح و حجیمشدگی ديوارههای
سلولی چوب ،تخلخل و ورود آب به داختل ستاختار چتوب
كاهش يافت .غوطهوری طوالنیمدت به اف ايش جتذب آب
و تغییرات ابداد سطوح حاوی پارافین انجامیتد .ايتن نتتايج
نشان داد كه اثر آبگري ی پارافین در زمان طوالنی كاهش
يافت .بتا افت ايش غلظتت گلوتارآلدئیتد و حضتور پتارافین،
كارايی ضدواكشیدگی نی به ود يافت .طی آزمتون دورهای
غوطهوری -خشکكردن ،مواد استخراجی ،كاتالی ور كلريد
منی يم و می ان گلوتارآلدئید باقیمانتده ،از ستاختار چتوب
خارج و كاهش وزن را در پی داشتند .میت ان كتاهش وزن
بیشتر در ستطح گلوتارآلدئیتد  23درصتد ،مؤيتد تشتکیل
همیاستال بیشتر در ساختار چوب است.
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Investigation on the physical properties of poplar wood (Populus deltoids)
modified with glutaraldehyde/paraffin

Abstract
Current research was conducted to investigate the effect of
combined modification of glutaraldehyde/paraffin on the
physical properties of poplar wood. Impregnation was done in
three concentration levels of glutaraldehyde, i.e. 5, 10 and
20% containing MgCl2 as catalysts, and consequently with
paraffin in combined modified samples using vacuumpressure method. According to the Fourier-transform infrared
spectroscopy, reaction of glutaraldehyde with wood polymers
resulted in an increase in the methylene groups and reduced
the hydroxyl groups. Bifurcation of hydroxyl groups peak
with increase of glutaraldehyde concentration from 10 to
20%, confirmed the hemiacetal formation that hydrolyzed
faster than the acetal during soaking, so led to a higher weight
loss. Glutaraldehyde modification decreased water entrance
into the wood structure via blocking of hydroxyl groups and
cell wall bulking, and reduced the flexibility of wood for
swelling due to crosslinking. Also, paraffin, declined the
penetration of water into the wood by reducing the capillary
effect. Paraffin infixation in wood caused more weight loss of
combined modification levels as the immersion time
increased.
Key words: paraffin, water uptake, glutaraldehyde, swelling,
FTIR.
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