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بررسی تغییرات کیفیت سطح گونههای چوبی قابل استفاده در صنعت مبلمان با استفاده از بخارات
مواد شیمیایی

چکیده
در این پژوهش تاثیر استفاده از بخارات شیمیایی آمونیاک بر کیفیت سطح گونههای
چوبی قابل استفاده در صنعت مبلمان مورد ارزیابی قرار گرفت .برای این منظور
گونههای چوبی چنار ،راش ،بلوط ،توس ،ممرز ،صنوبر ،توت ،نراد و سرو را به ابعاد
 15×10×2میلیمتر مطابق با استاندارد  EN 927-5بریده شد و به مدت  2هفته در
اتاق کلیما برای رسیدن به رطوبت تعادل  12درصد نگهداری شد .سپس تمامی
نمونهها به مدت  30روز در داخل اتاقک آزمون در مجاورت با بخارات آمونیاک نگه-
داری شدند و میزان تغییرات رنگی و زبری سطح چوب پس از  15 ،8 ،5و  30روز
مورد ارزبابی قرار گرفت .نتایج مطالعات رنگسنجی نشان داد که کمترین و بیشترین
میزان تغییرات رنگی به ترتیب مربوط به گونه بلوط و صنوبر بود که میتوان یکی از
عوامل موثر آن را وجود مواد استخراجی دانست .با افزایش زمان نگهداری نمونههای
چوبی در بخار آمونیاک ،میزان تغییرات رنگی افزایش یافت ولی بیشترین میزان
تغییرات رنگی در  15روز اول مشاهده گردید .همچنین ،در اثر بخاردهی چوب به
طور کلی میزان زبری در نمونهها کاهش یافت که بیشترین میزان کاهش زبری در
گونههای چوبی بلوط ،توت و چنار مشاهده گردید.
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واژگان کلیدي :آمونیاک ،تغییر رنگ ،زبری ،چوب ،بخاردهی.

مقدمه
يکی از وسايل پر كاربرد در منازل امروزی ,مبلمانهای
چوبی میباشند .مبلمانهای چوبی از لحاظ طرح ،رنگ ،و
كاربرد بسیار متنوع بوده و طبقهبندیهای بسیاری برای
آنها وجود دارد .رنگ مبلمان يکی از ويژگی ظاهری است
كه تاثیر قابل توجهی بر انتخاب خريداران مبلمان چوبی
میگذارد .بر اساس سلیقه مشتری و مصرف كننده نهايی
میتوان رنگ چوب مبلمان را تغییر داد [ .]1تغییر رنگ
مبلمانهای چوبی به شیوههای مختلفی صورت میگیرد
كه يکی از رايجترين روشهای تغییر رنگ مبلمان چوبی،

پوششدهی با انواع پوششهای شیمیايی نظیر پوششهای
الكی ،آلکیدی (سیلر ،كیلر و نیم-پلی استر) ،پلیيورتان،
اكرلیکی و اپوكسی میباشد .متاسفانه پوششهای رايج و
صنعتی ،مشکالت زيست محیطی زيادی را در شرايط
سرويس و مصرف ايجاد نموده و معضالت بیشماری را برای
سالمتی انسان به وجود آورده است ،كه میتوان به
آلودگیهای شیمیايی محیط ،مشکالت تنفسی و ريوی
اشاره نمود [ .]2استفاده از پوششهای پايه آب [ ،]3نانو
پوششها [ ]4و پوششهای سبز (گیاهی) [ ]5كه
مشکالت زيست محیطی كمتری دارند در دستور كار
جوامع پیشرفته و صنعتی قرار دارد ولی همچنان مشکالت
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زيست محیطی و تماس مستقیم انسان با مواد شیمیايی
حتی به اندازه كم باز هم وجود دارد [ .]6يکی از روشهای
تغییر رنگ چوب ،بخاردهی يا دود دادن آن است،
بخاردهی روش سنتی برای تغییر رنگ چوب میباشد كه
از طريق واكنشهای شیمیايی بین بخارات مواد شیمیايی
مختلف و تركیبات چوب صورت میپذيرد .بخاردهی در
گونههای مختلف چوبی آنچنان رنگ چوب را تغییر می-
دهد كه حتی تصور میشود رنگ طبیعی خود چوب می-
باشد [ .]8 ،7يکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در تغییر رنگ
چوب ،مدت زمان قرارگیری در فضای تیمار و ويژگیهای
چوب میباشد و هرچه مدت زمان قرارگیری افزايش يابد،
رنگ میتواند از قهوهای روشن تا شکالتی قهوهای يا سیاه
تغییر كند [ .]9در طی دوران تحوالت سبکهای هنری و
صنايع دستی در اوايل دهه  ،1900روش بخاردهی با
آمونیاک در بسیاری از كارخانجات تولید مبلمان محبوب و
مورد استفاده قرار گرفت [ .]10همچنین ،به علت نداشتن
مسمومیتها و مضرات پوششهای رايج فرايند تغییر رنگ
چوب با استفاده از روش بخاردهی چوب به تازگی
محبوبیت خوبی در میان تولیدكنندگان مبلمان پیدا كرده
است .در تکنیک بخاردهی صنعتی ،از فرآيندهای نوين و
سازگار با محیط زيستی استفاده میشود كه تغییرات رنگ
در سراسر عمق چوب را ايجاد میكند و اين تغییرات فقط
در سطح چوب نباشد [ .]12 ،11مطالعات محدودی در
مورد تغییر رنگ چوب توسط بخاردهی با آمونیاک وجود
دارد .طبق تحقیقات انجام شده به طور كلی میتوان گفت
واكنش رنگ چوب بلوط با بخار آمونیاک تنها در حضور
اكسیژن صورت میپذيرد [ Weigl .]13و همکاران
( )2009aاثر بخاردهی شیمیايی را بر تغییر رنگ  38گونه
چوبی را مورد بررسی قرار داد ،آنها بیشترين تغییر رنگ را
در توت سیاه و پايین ترين را در گردو سیاه مشاهده
نمودند [ .]14همچنین ،استفاده از روش بخاردهی باعث
می شود میزان تغییرات رنگی اشعههای چوبی نسبت به
بافت زمینه چوب بسیار متفاوت باشد [ .]16 ،15تحقیقات
 Miklečićو همکاران ( )2012aنشان داد چوب بلوط
بخاردهی شده توسط آمونیاک نسبت به چوب بلوط تیمار
گرمايی شده دارای مقاومت و ثبات رنگی بیشتری نسبت
به تابش اشعه ماوراء بنفش میباشد [ .]17مطالعات

 Weiglو همکاران ( )2007نشان دادند كه بخاردهی
آمونیاک میتواند يک روش موثر برای جلوگیری از
فرسايش سطحی چوب باشد كه در نتیجه میتوان گفت
در برخی از گونهها چوبی ثبات رنگی آنها در طوالنی مدت
افزايش میيابد [ .]18همچنین نتايج تحقیقات نشان می-
دهد ،تغییر رنگ چوب بهوسیله بخارات آمونیاک در نتیجه
تغییرات تركیبات شیمیايی چوب رخ میدهد ،نتايج
پژوهشها نشان میدهد تركیبات جزئی نیتروژن ،واكنش-
های اكسیداسیونی و حضور كانالهای رزينی يکی از داليل
تغییر رنگ در اثر استفاده از آمونیاک میباشد [.]19
مطالعات  Weiglو همکاران ( )2009و  Pawlakو Pawlak
( )1997نشان داد كه سه نوع واكنش شیمیايی بین
آمونیاک و چوب رخ میدهد -1 :آمونیاک با گروههای
كربوكسیالت واكنش میدهد و نمکهای آمونیوم را
تشکیل می دهد -2 .آمونیاک با گروه های آلدهید و
كتونی واكنش می دهد و ايمین (تركیب شیمیايی است
كه يک پیوند دوگانه كربن -نیتروژن دارد) تولید می-
كند -3.گروه های عاملی استر با تشکیل آمید واكنش
نشان میدهند [ .]20 ،14همچنین نتايج تحقیقات
 Miklečićو همکاران ( )2012bو  Šprdlíkو همکاران
( )2016با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز ()FTIR
بیان كننده آن است كه واكنشهای بخارات آمونیاک در
چوب بیشتر با گروههای كربونیل و آروماتیکی همیسلولز-
ها و گروههای الکلی موجود در چوب رخ میدهد آنها
همچنین وجود مواد استخراجی را از عوامل بسیار
تاثیرگذار در تغییرات رنگی اعالم كردند [ .]22 ،21با
توجه به گسترش صنعت مبلمان در كشورمان و افزايش
تقاضای خريد جهت استفاده در خانوادههای ايرانی و از
سوی ديگر استفاده از گونههای بومی به دلیل خوشنقش
و نگار بودن آنها در ساخت مبلمان استیل و كالسیک،
بنابراين شناخت و بررسی ويژگیهای گونههای چوبی در
تغییر رنگ با استفاده از روش بخاردهی با آمونیاک اهمیت
بسیاری پیدا میكند .بنابراين در اين پژوهش از تکنیک
رنگسنجی * L*a*bيا  CLE Labو تحلیل پارامترهای *C
و * hجهت اندازهگیری و گزارش كیفیت تغییرات رنگی و
دستگاه زبریسنج و مطالعات ماكروسکوپی جهت ارزيابی
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میزان زبری سطح چوب و بررسی عمق تغییرات رنگی در
مقطع عرضی نمونههای چوبی استفاده شد.

مواد و روشها
چوب مصرفی
از بازار بزرگ چوب فروشان كرج و جنگل پژوهشی
دانشگاه تهران (خیرودكنار) الوارها و گردهبینههای چنار
( ،)Platanus oriantalisراش ( ،)Fagus orientalisبلوط
) ،(Quercus castaneifoliaتوس (،)Betula pendula
ممرز ( ،)betulus carpinusصنوبر (،)Populus nigra L.
توت ( ،)Morus alba l.نراد ( )Abies albaو سرو
( )Cupressus arizonicaخريداری شد و پس از برشهای
اولیه از چوب درون آنها ،تختههايی به ابعاد 100×20×5
(طولی× شعاعی× مماسی) سانتیمتر برش داده و تا
رسیدن به رطوبت  30درصد در فضای باز نگهداری شدند
و سپس برابر با استاندارد  EN 927-5به ابعاد 15 ×10×2
(طولی× شعاعی× مماسی) سانتیمتر برش داده و به منظور
يکسان سازی رطوبت نمونههای آزمونی به مدت  15روز
در اتاق مشروط سازی (كلیما) با شرايط رطوبت نسبی ±1
 65درصد و دمای  20±2درجه سانتیگراد برای رسیدن به
رطوبت تعادل  12درصد نگهداری شدند .سپس قبل از
قرارگیری نمونهها در معرض بخارات آمونیاک سطح آنها با
استفاده از دستگاه سنباده لرزان با سنباده  320به مدت 2
دقیقه پرداخت شد.
بخاردهی با آمونیاک
تعداد  5عدد نمونه از هر گونه چوبی در معرض بخارات
آمونیاک  32درصد (اطلس شیمی) قرار گرفت و يک نمونه
به عنوان نمونه شاهد از هر گونه چوبی نگهداری شد.
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بخاردهی در اتاقک پالستیکی بسته در حضور هوا در دمای
 26 ±2درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی  25 ± 5درصد
انجام شد .حجم هوا در داخل محفظه  0/45متر مکعب
بود .نمونه ها به مدت  15 ،8 ،5و  30روز در مجاورت چند
ظرف حاوی هیدروكسید آمونیوم  300میلی لیتر (غلظت
 32درصد) قرار گرفتند .پس از گذشت سیکلهای زمانی
بیان شده نمونهها از داخل اتاقک پالستیکی به مدت 1
ساعت خارج شده و میزان تغییرات رنگی و میزان زبری
سطح نمونهها مورد ارزيابی قرار گرفت .در نهايت پس از
پايان دوره  30روزه مقاطع نمونهها جهت بررسی میزان
عمق تغییرات رنگی برش داده شد و ارزيابی ماكروسکوپی
قرار گرفت.
آزمون رنگسنجی
در اين مطالعه از دستگاه رنگسنج مدل
جهت بررسی میزان رنگ انواع چوبها و تغییرات رنگی
قبل و بعد از بخاردهی با آمونیاک استفاده شد ،كه در
جدول  1مشخصات فنی دستگاه ارائه شده است .همچنین
از سیستم رنگسنجی * L*a*bيا  CLE Labجهت اندازه-
گیری و گزارش كیفیت رنگ استفاده شد (شکل.)1
هر يک از پارامترهای * Cو * ∆Eبر اساس فرمول های
زير محاسبه شد :معادالت  1و :2
NR110

() 1

*  (a*)2  (b*)2  (L*)2

() 2

C*  (a*)2  (b*)2

* = L*، a*, bمختصات رنگی
 =ΔEمیزان تغییر رنگ
* = Cشفافیت

شکل  -1دیاگرام مختصات CLB Lab
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جدول  -1مشخصات دستگاه رنگ سنج
دستگاه NR110

اندازه ديافراگم
آشکارساز
مقادير قابل اندازه گیری

قطر mm 4

المپ فتوالکتريک سیلیکونی
*CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b
CIEXYZ

منبع نور
ذخیره سازی
طول عمر المپ
وزن

اندازهگیری زبری
از دستگاه زبریسنج مدل  SJ-201Pساخت كارخانه
 Mitutoyoژاپن جهت اندازهگیری میزان تغییرات زبری در
اثر بخاردهی مورد استفاده قرار گرفت .مکانیسم كار اين
دستگاه به اين صورت است كه دارای دو قسمت اصلی
ثابت و متحرک است .در قسمت ثابت ،صفحهی نمايش و
ديگر اجزاء اصلی دستگاه قرار میگیرد و در قسمت
متحرک سنسور زبریسنج قرار دارد كه برای هر بار
محاسبه زبری ،مسافت  10میلیمتر را بر روی سطوح چوب
حركت كرده و نتیجه را گزارش میكند .همچنین از
پارامترهای  Rz ،Raو  Rqبرای محاسبه زبری در اين
مطالعه استفاده شد.
معادله :3
آزمون آماری
از طرح كامال تصادفی برای نمونهبرداری استفاده و با
استفاده از نرمافزار  ،SPSSمعنیداری میانگین دادهها با
استفاده از آزمون چنددامنه دانکن در سطح  5درصد
تجزيه و تحلیل شد .برای تمام آزمونها از  5تکرار استفاده
گرديد.

نتایج و بحث
رنگسنجی
جدول  2مقادير روشنی (* ، )Lقرمزی (* )bو زردی
(* )aرا قبل و بعد از  30روز بخاردهی با آمونیاک برای
تمام گونههای چوب مورد مطالعه نشان میدهد .همچنین،

△*E*ab △L*a*b* △E*C*h
D65
 20000شماره
 5سال يا  1/6میلیون اندازه گیری
 450گرم

میزان تغییرات روشنی * Δb* ، Δa*،Δlو * ΔEانواع گونه-
های چوبی بعد از قرارگیری در معرض بخارات آمونیاک به
ترتیب در شکلهای  4 ،3 ،2و  5نشان داده شده است.
نتايج نشان میدهد پس از گذشت  30روز بخاردهی
آمونیاک ،بیشترين تغییرات مربوط به پارامتر * Lمیباشد
كه در تمامی گونههای چوبی اين مقدار كاهش يافته است.
نتايج نشان دهنده آن است كه ،از روشنی رنگ نمونهها
كاسته شده و چوبها تیرهتر شدهاند .به ترتیب بیشترين
میزان تغییر رنگ در چوبهای توت ،بلوط ،ممرز ،توس،
نراد ،راش ،سرو و صنوبر مشاهده شد .به عبارت ديگر در
اثر بخاردهی میزان روشنی در چوبهای توت ،بلوط ،ممرز،
توس ،نراد ،راش ،سرو و صنوبر به ترتیب ،12 ،29 ،51
 7 ،9 ،10 ،11و  4درصد كاهش يافته است .نتايج
تحقیقات  Weiglو همکاران ( )2009aنشان داد كه میزان
تیرگی در گونه بلوط بیشتر از گونه صنوبر میباشد [.]15
همانطور كه شکل  2نشان میدهد بیشترين میزان
تغییرات * Lمربوط به روزهای اول و در دورههای  5و 8
روزه مشاهده شد و تقريبا میتوان گفت پس از  15روز
روند ثابتی را از خود نشان داده است .در میان گونههای
چوبی گونههای بلوط و توت در زمان كوتاهتری با آمونیاک
واكنش داده است ،در حالی كه واكنش آمونیاک با گونه-
های ديگر آهستهتر رخ داده است .نتايج آزمون آماری
نشان داد اختالف معنیداری در سطح اعتماد  99درصد
فقط در گونه توت و بلوط وجود داشت ولی اختالف
معناداری میان ديگر گونههای چوبی مشاهده نشد.
 Hoggerو همکاران ( )2018و  Rousekو همکاران
( )2015به نتايج مشابهی دست يافتند [.]9 ،7
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در اثر بخاردهی ،میزان تغییرات پارامترهای
برای گونههای مختلف چوبی متغییر بوده و الگوی يکسانی
نداشت .تغییرات پارامتر * aدر اثر بخاردهی نشان می-
دهد ،به ترتیب در گونههای توت ،بلوط ،سرو ،چنار ،ممرز
و توس روند نزولی داشته و میزان * aكاهش يافته است.
به عبارت ديگر به ترتیب به میزان  4 ،5 ،9 ،22 ،23و 0,5
درصد كاهشی بوده كه نشاندهنده آن است كه تمايل
رنگی آنها به سبزی بیشتر شده است .میزان پارامتر * aدر
گونههای صنوبر ،نراد و راش به ترتیب  30 ،33و  2درصد
افزايش يافته است كه به بیان ديگر تمايل رنگی آنها به
قرمزی افزايش يافته است .نتايج آماری پارمتر * aنشان
داد اختالف معنیداری در سطح اعتماد  99درصد فقط در
گونه توت ،بلوط ،نراد و راش وجود داشت ولی اختالف
معناداری میان ديگر گونههای چوبی مشاهده نشد.
تحقیقات  Miklečićو همکاران ( )2012bنیز نشان داد
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كه در اثر بخاردهی میزان پارامتر * aمتغییر است و در
گونههای بلوط و افرا كاهشی و در گونههای نوئل و
الريکس افزايشی يا ثابت بوده میباشد[ .]21همچنین
تغییرات پارامتر * bدر اثر بخاردهی نشان میدهد در
گونههای توت ،سرو ،بلوط ،توس ،ممرز و راش به ترتیب به
میزان  5 ،8 ،12 ،16 ،41و  4درصد كاهش يافته است كه
نشان دهنده آن است كه تمايل رنگی آنها به آبی بیشتر
بوده و در گونههای صنوبر ،نراد و چنار به ترتیب  28 ،32و
 4درصد افزايش يافته است كه بیان كننده آن است كه
تمايل رنگی آنها به زردی افزايش يافته است .نتايج آماری
پارامتر * bنشان داد اختالف معنیداری در سطح اعتماد
 99درصد فقط در گونه توت ،سرو ،بلوط ،صنوبر و نراد
وجود داشت ولی اختالف معناداری میان ديگر گونههای
چوبی مشاهده نشد.

جدول  -2تغییرات پارامترهای * a*،Lو* bقبل و بعد از  30روز بخاردهی با آمونیاک
گونه چوبی
چنار
راش
بلوط
توس
ممرز
صنوبر
توت
نراد
سرو

بعد از بخاردهی

قبل از بخاردهی
*L

*a

*b

*L

*a

*b

(68/41)1/12
(67/94)0/08
(62/29)0/14
(75/22)0/21
(80/15)1/33
(85/44)1/08
(38/77)1/5
(87/39)1/11
(77/61)2/09

(9/03)1/31
(11/18)0/51
(9/18)1/92
(8/36)0/44
(5/79)0/71
(4/08)2/2
(6/61)1/6
(5/22)0/07
(10/20)2/56

(17)1/81
(21/16)1/59
(19)2/1
(18/96)0/62
(16/89)1/84
(13/54)1/19
(15/89)0/38
(17/46)1/83
(28/81)0/66

(63/18)1/63
(61/17)0/74
**(44/16)1/55
(66/36)0/89
(70/37)0/42
(81/46)0/69
**(18/81)2/22
(78/76)1/2
(72/14)1/45

(8/55)1/51
**(11/36)2/32
**(7/12)0/33
(8/31)0/69
(5/55)0/55
(5/45)0/71
**(5/11)0/56
**(6/8)0/77
(9/25)1/89

(17/75)0/21
(20/40)0/39
**(16/81)1/44
(17/39)2/27
(16/07)1/39
**(17/93)1/57
**(9/34)2/18
**(22/34)1/98
**(25/45)0/99

* اعداد داخل پراختر انحراف معیار و معناداری آزمون می باشد.

همانطور كه در شکلهای  3و  4نشان داده شده است،
مقدار پارامترهای * aو* bپس از گذشت  15روز روند
ثابتتری را از خود نشان میدهد كه نشان دهنده آن است
كه همانند پارامتر روشنی (* )Lبیشترين تغییرات در
روزهای اولیه رخ داده است و پس از گذشت چند روز روند
ثابتی را طی نموده است .در شکل  5میزان تغییرات رنگی
( )ΔEقبل و بعد از بخاردهی نسبت به نمونههای شاهد
نشان داده شده است .نتايج نشان میدهد كه به طور كلی
نمونههايی كه دارای مواد استخراجی نسبتا بیشتری نسبت
به ديگر گونهها میباشند تغییرات رنگی بیشتری را از خود
نشان دادهاند كه گونههای توت و بلوط از مهمترين آنها

میباشند كه به طور كلی در اثر بخاردهی تیرهتر ،سبزتر و
آبیتر از قبل از بخاردهی میباشند .كه با نتايج آزمايشات
 Miklečićو همکاران ( )2012aمطابقت دارد .همچنین
میتوان گفت مطابق با مطالعات طیف سنجی مادون قرمز
( Miklečić )FTIRو همکاران ( )2012bو  Šprdlíkو
همکاران ( )2016اين تغییرات رنگی مرتبط به واكنشهای
گروههای كربونیل و آروماتیکی همیسلولزها و گروههای
الکلی میباشد ،آنها همچنین وجود مواد استخراجی را از
عوامل بسیار تاثیرگذار در تغییرات رنگی اعالم كردند [،21
.]22
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شکل  -4میزان تغییرات* Δbدر اثر بخاردهی با آمونیاک
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مدت زمان ب خاردهی (روز)
شکل  -5میزان تغییرات  ΔEدر اثر بخاردهی با آمونیاک

در جدول  3میزان تغییرات فاكتورهای * cو * hقبل و
بعد از  30روز قرارگیری نمونهها در شرايط بخاردهی نشان
داده شده است .نتايج نشان میدهد میزان * cدر گونههای
چوبی توت ،توس ،بلوط ،ممرز ،راش و چنار به ترتیب به
میزان  3 ،6 ،13 ،31 ،38و  2درصد كاهش يافته و گونه-

های صنوبر ،نراد و سرو به ترتیب به میزان  28 ،32و 10
درصد افزايش يافته است .فاكتور اشباع بودن (*)c
شفافیت يا كدری رنگ را نشان میدهد كه به عبارت ديگر
با كاهش آن میزان شفافیت افزايش (توت ،توس ،بلوط،
ممرز ،راش و چنار) و با افزايش آن میزان كدری (صنوبر،
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 3 ،4و  0/6افزايش يافته است .به عبارت ديگر فام رنگی
گونههای توت ،توس ،راش ،صنوبر و نراد از حالت زردی به
قرمزی نزدكتر شده است و گونههای سرو ،بلوط ،ممرز و
چنار فام رنگی زردی را برای خود انتخاب نمودهاند .نتايج
آزمون آماری نشان داد اختالف معنیداری در سطح اعتماد
 99درصد فقط در گونه توت و سرو وجود داشت ولی
اختالف معناداری میان ديگر گونههای چوبی مشاهده نشد.

نراد و سرو) افزايش يافته است .نتايج آزمون آماری نشان
داد اختالف معنیداری در سطح اعتماد  99درصد فقط در
گونه توت ،توس ،بلوط ،صنوبر و نراد وجود داشت ولی
اختالف معناداری میان ديگر گونههای چوبی مشاهده نشد.
همچنین ،نتايج پارامتر *( hفام) نشان داد كه در اثر
بخاردهی میزان آن در گونههای توت ،توس ،راش ،صنوبر و
نراد به ترتیب به میزان  0/4 ،0/6 ،2 ،9و  0/1كاهش و
گونههای سرو ،بلوط ،ممرز و چنار به ترتیب به میزان ،6

جدول  -3تغییرات پارامترهای * cو* hقبل و بعد از  30روز بخاردهی با آمونیاک
گونه چوبی
چنار
راش
بلوط
توس
ممرز
صنوبر
توت
نراد
سرو

بعد از بخاردهی

قبل از بخاردهی
*c

*h

*c

*h

(19/26)0/12
(23/92)1/11
(21/17)0/09
(28/23)0/35
(17/83)0/57
(14/15)1/52
(17/21)0/44
(18/23)1/97
(23/63)0/60

(62/12)0/42
(62/2)0/64
(64/64)0/77
(65/91)1/81
(71/32)1/32
(73/17)0/45
(33/69)0/55
(73/37)1/89
(64/41)0/44

(18/81)0/13
(23/16)0/19
**(18/29)0/35
**(19/28)0/61
(16/78)0/4
**(18/74)0/17
**(10/63)1/55
**(23/36)1/17
(25/9)1/79

(62/52)0/8
(61/78)1/29
(66/97)1/37
(64/43)0/45
(73/28)0/51
(73/11)1/69
**(30/7)0/73
(73/07)1/62
**(68/51)1/22

در جدول  4میزان تغییرات رنگی قبل و بعد از  30روز
بخاردهی با آمونیاک در مقطع عرضی برخی گونهها نشان
داده شده است .نتايج ماكروسکوپی نشان داد میزان
تغییرات رنگی در سطح نمونهها به صورت يکسان بود .پس
از برش عرضی نمونهها ،مشاهده گرديد كه تغییرات رنگی
تا عمق چوب رخ داده و نسبت يکسانی داشته است.
بنابراين نتايج نشان میدهد تغییرات رنگی بسیار يکسان و
يکنواخت در سطح و عمق چوب ايجاد شده است كه با
نتايج آزمايشات  Hoggerو همکاران ( )2018و  Pařilو
همکاران ( )2014مطابقت دارد [.]8 ،7
آزمون زبری
در شکل  6به ترتیب میزان تغیرات فاكتورهای زبری
 Rz ،Raو  ،Rqدر طی قرارگیری نمونههای چوبی در
شرايط بخاردهی نشان داده شده است .پارامتر  Raمقدار
زبری را مشخص میكند و از نتايج اين فاكتور در اين
تحقیق استفاده شده است .نتايج نشان داد كه ،در اثر

بخاردهی میزان پارامترهای زبری  Rz ،Raو  Rqدر طول
زمان تغییر كرده و نشان دهنده آن است كه میزان زبری
كاهش يافته است كه علت آن نرم شدن بافت چوب در اثر
مجاورت با بخار آمونیاک میباشد ،كه با نتايج مطالعات
 Weiglو همکاران ( )2007مطابقت دارد [ .]18به ترتیب
بیشترين میزان كاهش زبری در چوبهای سرو ،توت،
بلوط ،راش ،چنار ،ممرز ،نراد ،توس و صنوبر مشاهده شد.
به عبارت ديگر در اثر بخاردهی میزان زبری اين چوبها به
ترتیب  20 ،28 ،34 ،40 ،42 ،43 ،44 ،49و  15درصد
كاهش يافته است .همانطور كه شکل  6نشان میدهد
بیشترين میزان تغییرات زبری مربوط به روزهای اول و در
دورههای  5و  8روزه مشاهده شد و تقريبا میتوان گفت
پس از  15روز روند ثابتی را از خود نشان داده است .نتايج
آزمون آماری نشان داد اختالف معنیداری در سطح اعتماد
 99درصد فقط در دورههای  5و  8روزه در گونههای سرو،
توت ،بلوط ،راش ،چنار و ممرز مشاهده شد ولی اختالف
معناداری میان گونههای چوبی نراد ،توس و صنوبر
مشاهده نشد.
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جدول  -4تصاویر ماکروسکوپی تغییرات رنگی قبل و بعد از  30روز بخاردهی با آمونیاک
مقطع عرضی

گونه
چوبی

قبل

بعد

بلوط

توس

ممرز

توت

نتیجهگیری
نتايج بخاردهی چوبهای پهنبرگ و سوزنیبرگ نشان
داد كه بخارات آمونیاک در اثر واكنش با مواد استخراجی و
پارانشیمی چوب تغییرات رنگی زيادی را در بافت چوب
ايجاد نموده است كه با مطالعات  Hoggerو همکاران
( )2018و  Rousekو همکاران ( )2015مطابقت دارد [،7
 .]9همچنین ،بیشترين تغییرات رنگی مربوط به گونههای
چوبی است كه درصد مواد استخراجی بیشتری (بلوط،
توت ،سرو) نسبت به ساير گونهها داشته و كمترين تغییر
رنگی مربوط به گونه صنوبر میباشد ،اين مسئله حاكی از
آن است كه مواد استخراجی میتواند يکی از عوامل مهم
در تغییر رنگ باشد زيرا میزان مواد استخراجی در صنوبر
بسیار كم بوده ،كه مطابق با تحقیقات  Miklečićو

همکاران ( )2012bمیباشد[ .]21در اثر بخارات آمونیاک
تركیبات جزئی نیتروژن ،واكنشهای اكسیداسیونی و
حضور كانالهای رزينی باعث تغییر رنگ در سطح چوبها
شده است .همچنین ،گروههای عاملی استر در اثر واكنش
تشکیل آمید داده و گروههای آلدهید و كتونی تولید شده
و آمونیاک با گروههای كربوكسیالت واكنش میدهد و
نمکهای آمونیوم را تشکیل می دهد .در میان پارامترهای
رنگسنجی (* a*، Lو* )bفقط میزان *( Lروشنی) در اثر
بخاردهی در تمامی گونههای چوبی كاهش يافت كه نشان
دهنده آن است كه بیشترين تاثیر بخاردهی بر تیرگی و
روشنايی چوبها میباشد تا قرمزی و زردی آنها.
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مدت زمان ب خاردهی (روز)
شکل  -6میزان تغییراتزبری در اثر بخاردهی با آمونیاک در طی  30روز

از نتايج آزمون زبری میتوان نتیجهگیری نمود كه،
بیشترين كاهش میزان زبری در میان گونههای چوبی
مربوط به گونههای سرو ،توت و بلوط بود و كاهش زبری
آنها به دلیل واكنش بهتر و بیشتر بخارات آمونیاک با مواد
استخراجی میباشد .همچنین بر اساس نتايج تحقیقات
 Šprdlíkو همکاران ( )2016با استفاده از تکنیک طیف-
سنجی مادون قرمز میتوان گفت كه از عوامل اصلی و
تاثیرگذار در تغییرات رنگی و كاهش زبری ،واكنش بخارات
آمونیاک با مواد استخراجی چوب و تغییر در ماهیت گروه-
های كربونیل همیسلولز و گروههای الکلی چوب میباشد
[ .]9 ،22بر اساس نتايج به دست آمده میتوان نتیجه-
گیری نمود جهت بهینهسازی با رويکرد اقتصادی ،بهترين
زمان نگهداری جهت تغییر خواص سطحی  15روز می-

باشد ،زيرا میزان تغییرات رنگی و زبری پس از آن تقريبا
ثابت شده و مقرون به صرفه نمیباشد مبلمان ساخته شده
و يا چوبهای برش خورده در معرض بخاردهی قرار داشته
باشند .پیشنهاد میشود در تحقیقات آينده تاثیر بخاردهی
در شرايط خالء يا فشار باال و همچنین تاثیر هوازدگی در
تغییرات رنگی آنها در صورت استفاده در مبلمان شهری
مورد بررسی قرار گیرد.

تقدیر و تشکر
نگارندگان بر خود الزم می دانند كه از معاونت پژوهشی
دانشگاه تهران جهت حمايت مالی از طرح پژوهشی تشکر
و قدردانی نمايند.
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Investigating the changes in the surface quality of common species in furniture
industry using chemical vapors

Abstract
In this research, the effect of ammonia chemical vapors on the
quality of surface wood species of common species in the
furniture industry was evaluated. For this purpose, species of
Platanus oriantalis, Fagus orientalis, Quercus castaneifolia,
Betula pendula, betulus carpinus, Populus nigra, Morus alba
l, Abies alba, and Cupressus arizonica were cut with
accordance to 5-927 EN standard (15 × 10 × 2 mm) and all
samples were then transferred to conditioning room (EMC
12%) for 2 weeks. Then, all samples were stored in the test
chamber for 30 days, and then the amount of color changes
and roughness were evaluated after 5, 8, 15 and 30 days .The
results of colorimetric studies showed that the highest and the
lowest color variations were related to Quercus castaneifolia
and Populus nigra species, which can be considered as one of
the most effective factors in extracting materials. By
increasing the storage time of wooden samples in ammonia
vapor, color changes increased, but the highest color variation
was observed in the first 15 days. Also, after ammonia
fuming, roughness was reduced in samples, with the greatest
reduction in roughness observed in species of Quercus
castaneifolia, Morus alba l and Platanus oriantalis currant.
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