
    1399 بهار، 1، شماره يازدهممجله صنايع چوب و كاغذ ايران، سال 

 
161 

  

درخت پسته درخت پسته   رهرهييشده با ششده با ش  مارمارييتت  ))PPooppuulluuss  ddeellttooiiddss((  چوب صنوبرچوب صنوبر  ييككييو مكانو مكان  ييككييززييخواص فخواص ف  ييبررسبررس
  ييوحشوحش

  

  
 چكيده

هاي فيزيكي و بر روي ويژگي تأثير شيره درخت پسته وحشي (بنه) مطالعه در اين
 -هاي چوبي به دو روش خالءي قرار گرفت. نمونهبررس موردمكانيكي چوب صنوبر 

هاي اشباع شدند. آزمون درصد 15و  12، 9، 6، 3، 1هاي غلظت ي باورفشار و غوطه
هاي مربوطه انجام شد. بيشترين افزايش وزن مكانيكي بر اساس استاندارد فيزيكي و

كيلوگرم بر  78/71و  درصد 52/18 بيبه ترتها و ماندگاري ماده حفاظتي نمونه
نتايج  آمد. به دسترصد د 15فشار در غلظت  -مترمكعب در تيمار با روش خالء

آب و  جذب درخت پسته وحشي از شيره فشار استفاده -خالء روش درنشان داد كه 
 زمان مدتدرصد در  5/24و  35 بيبه ترتهاي تيمار شده را واكشيدگي حجمي چوب

هاي تيمار شده با مقاومت به فشار موازي الياف در نمونه ساعت كاهش داد. 168
 - هاي چوبي با روش خالءمحسوسي نداشت. اشباع نمونه فشار تغيير -روش خالء

ي شد اما افزايش غلظت ماده سختبهدرصد باعث افزايش مقاومت  3فشار تا غلظت 
 جينتا .ها را كاهش دادي نمونهسختبهدرصد، مقاومت  15درصد به  3حفاظتي از 

پسته  با شيره درخت شده اشباعي بين طيف نمونه قرمز تفاوتمادون يسنجفيط
دهد شيره و نمونه شاهد نشان نداد و پيك جديدي مشاهده نشد كه نشان مي وحشي

 درخت بنه در تركيبات اصلي ديواره سلولي تغييري ايجاد نكرده است.
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  مقدمه
ي طيمحستيزاي در مورد اثرات هاي فزايندهنگراني

براي اصالح خواص چوب وجود دارد. از  استفاده موردمواد 
هاي زيادي جهت اصالح هاي اخير تالشدر سال رونيا

 دوستدارهاي چوب با استفاده از مواد طبيعي و ويژگي
هاي ]. در روش1،2،3است [ شدهم نجاا ستيزطيمح

شود سنتي براي اصالح چوب از مواد شيميايي استفاده مي
باشند. كه براي سالمتي انسان و محيط مضر مي

هاي حفاظت و خوشبختانه، تالش در زمينه توسعه روش
اصالح چوب بر پايه محصوالت طبيعي با سميت كم يا 

ي توجهقابلهاي و موفقيت ع شدهشروحتي بدون سميت 
]. مواد طبيعي 5، 4دست آمده است [در اين زمينه به

گياهي يا حيواني داشته باشند.  منشأتوانند مي
كراتين موجود در پوست اغلب پستانداران يا  مثالعنوانبه

هاي مختلف گياهان و دست آمده از بخشهاي بهعصاره
منظور بهبود بسياري از خواص درختان، قابليت استفاده به

 را دارند. چوب
گياهان منبع غني از تركيبات فنولي هستند كه 

. آيندمي به شماري طبيعي هادانياكسيآنت نيترمهم
ها و ها، فالونوييدها و تاننتركيبات فنولي شامل ليگنان
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اي از تركيبات تركيبات فنولي دسته. ها هستنداستيلبن
شيميايي گياهي هستند كه اثرات درماني و حفاظتي 

يآنت كهنيا ازجملهاست،  شدهدادهنسبت  هاآنري به بسيا
هاي ]. در گونه6باشند [ي مياشدهشناختهي هادانياكس

تركيبات فنولي، اسيدهاي رزيني، ترپنوييدها  بادوامچوبي 
ها خواص ضد قارچي دارند و تركيبات و تروپولون

كه خواص ضد موريانه  ها و استيلبنفالونوييدها، كينون
شود دوام طبيعي در چوب باعث مي هاآنوجود  دارند،

 بادوامهاي دست آمده از گونههاي بهافزايش يابد. از عصاره
هاي توان براي تيمار و بهبود خواص گونهطبيعي باال مي

ها، تركيباتي كه در برخي گونه ].7دوام استفاده نمود [بي
اي دارند، فعاليت ضد قارچي و فعاليت ضد موريانه

توان از تركيبات . با تحقيقات بيشتر مياندشدهيي اشناس
طبيعي، مواد حفاظتي مناسبي براي محافظت و باال بردن 

 دوام چوب توليد نمود.
Goktas ) از عصاره الكلي برگ و 2007و همكاران ،(

 عنوانبه ).Nerium oleander L(گل گياه سمي خرزهره 
آن در برابر  منظور افزايش مقاومتماده حفاظتي چوب و به

ها نشان داد كه پوسيدگي قارچي استفاده كردند. نتايج آن
 استفادهماده حفاظتي مؤثر  عنوانبهتواند اين عصاره مي

از رزين درختان ) 2004( و همكاران Nunes]. 8شود [
هاي مختلف براي اشباع چوب و افزايش كاج با غلظت

ي استفاده هاي زيرزمينمقاومت آن در برابر تخريب موريانه
نشان داد كه عصاره طبيعي درخت كاج  هاآنكردند. نتايج 

در برابر تخريب  مؤثريك ماده حفاظتي  عنوانبهتواند مي
و همكاران  Mahmoud kia .]9شود [زيستي استفاده 

)، در تحقيقي، ابتدا چوب صنوبر دلتوييدوس را 2017(
تيمار روغن گرمايي كرده و سپس آن را در روغن حاوي 

ها نشان شيره درخت پسته (بنه) خنك كردند، نتايج آن
داد كه افزودن شيره بنه به روغن كلزا در هنگام خنك 
كردن چوب باعث بهبود جذب آب مويينگي و افزايش 

بر ميزان  كهيدرحالشود، زاويه تماس (نم پذيري) آن مي
ها همچنين ي ندارد. آنداريمعنها تأثير واكشيدگي آن
 افتهيشيافزاها مقاومت به ضربه اين چوب دريافتند كه

  ].10است [
نوعي  )Pistacia atlantica(از درخت پسته وحشي 

شود كه اثر ضد قارچي و ضد باكتريايي و شيره گرفته مي

ي دارد. در اين تحقيق براي دانياكسيآنتهمچنين خواص 
بهبود خواص چوب از شيره درختان پسته وحشي 

غرب و غرب سنتي در شمال  طوربهاست كه  شدهاستفاده
كشور از پوست درختان سرپاي پسته وحشي استخراج 

شود. بدين منظور پوست درخت خراشيده شده و با مي
تعبيه ظروفي خاص در فصل معين شيره پرورده درخت 

-در حال حركت است خارج مي كه از تاج به سمت ريشه
-مي شود. درخت پسته وحشي در ايران به بنه نيز معروف

هاي زاگرس وجود دارد. شيره باشد و در جنگل
سنتي جهت  طوربهشود كه سقز ناميده مي شدهاستخراج

شود. سقز، توليد ماده جويدني (آدامس) از آن استفاده مي
صمغي با رنگ سبز خيلي روشن، غليظ و بسيار چسبنده 

  است.
Moraghebi ) در پژوهشي سه 2001و همكاران ،(

هاي كرمانشاه، سته وحشي در استانرويشگاه درختان پ
مقايسه اسانس رزين درختان  منظوربهلرستان و ايالم را 

ها مشخص در بررسي. ]11[ قراردادند موردمطالعهبنه 
از درختان، نوعي رزين و  شدهاستخراجگرديد كه مواد 

كامبيوم  حدفاصلرزين در سه اليه . تركيبي ليپيدي است
مچنين از رزين درختان پسته ه. شودتا پريدرم ذخيره مي

در . دست آمدوحشي استان لرستان اسانس بيشتري به
تركيب و در  9ي مختلف استان لرستان و ايالم هاشگاهيرو

 3تركيب آن غلظتي بيش از  8رويشگاه استان كرمانشاه 
يي تنهابهپينن  -α. درصد داشته و ارزش صنعتي دارند

  دهد.ميدرصد از شيره سقز را تشكيل  90حدود 
Gharib Naseri در پژوهشي ) 2006( و همكاران

دست آمده از تركيبات شيميايي موجود در اولئورزين به
رزين درختان پسته وحشي رويش يافته در استان ايالم را 

تركيبات عمده اين  .]12جداسازي و شناسايي كردند [
ي سنجفيط-رزين كه توسط تكنيك كروماتوگرافي گازي

 –βپينن، كامفن و -αشده بود را  زيآنال (GC-MS) جرمي
 .دادپينن تشكيل مي

خواص ضد ميكروبي رزين درخت پسته  هرچند
، 14، 13است [ قرارگرفتهي فراوان هايمورد بررسوحشي 

]، اما مطالعه بر روي اثر آن بر خواص فيزيكي و 16، 15
و  Mahmoud kiaمكانيكي چوب بسيار محدود بوده است. 

، در تحقيقي، ابتدا چوب صنوبر )2017همكاران (
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دلتوييدوس را تيمار روغن گرمايي كرده و سپس آن را در 
روغن حاوي شيره درخت پسته (بنه) خنك كردند و اثر 

هاي فيزيكي و مكانيكي چوب روغن را بر ويژگي هاآن
]. در تحقيق حاضر از 10گرمايي شده بررسي كردند [
باع چوب صنوبر تنهايي در اششيره درخت پسته وحشي به

ي شديد شيره زيگرآبدلتوييدوس استفاده شد. با توجه به 
پسته وحشي، اثر اين ماده بر خواص فيزيكي و مكانيكي 

  ي قرار گرفت.موردبررسچوب صنوبر 
  

  هامواد و روش
و پسته وحشي اين تحقيق تأثير شيره درخت  در
هاي فيزيكي و مكانيكي هاي مختلف آن بر ويژگيغلظت

) Populus deltoidesخت صنوبر دلتوييدوس (چوب در
ي قرار گرفت. درختان صنوبر از جنگل بررس مورد

خيرودكنار شهرستان نوشهر تهيه شد و پس از تبديل 
ها به الوار تا رسيدن به رطوبت تعادل، در هواي بينهگرده

هاي آزموني از نمونه تيدرنهاآزاد خشك شدند. 
يدگي الوار طبق هاي سالم و بدون نقص و پوسقسمت

پسته وحشي استانداردهاي مربوطه تهيه شد. شيره درخت 
 .هاي استان كردستان تهيه شدنيز از جنگل ازيموردن

  از شركت مبتكران شيمي تهيه شد. %99متانول با خلوص 
  

آناليز شيره درخت پسته وحشي با دستگاه 
  MS-GC(1جرمي ( سنجفيط - كروماتوگرافي گازي

دهنده شيره درخت اجزاء تشكيل منظور شناساييبه
پسته وحشي از دستگاه كروماتوگرافي گازي ساخت 

استفاده شد.  7890Aمدل  Agilent Technologiesشركت 
اين دستگاه روش مناسبي براي شناسايي اجزاء موجود در 

ستون  است كه ذكرانيشا. باشدهاي روغني مياسانس
 و قطر متر 30با طول  Rtx 5 MS از نوع  GC-MSدستگاه

يليم 1از گاز حامل هليوم با سرعت بود.  متريليم 25/0
 200-40برنامه دمايي آن  استفاده شد. در دقيقه متر

 دقيقه درجه افزايش دما در 5 به ازاي هر گراديسانت درجه
به نمونه برخورد مي  MS انرژي ذراتي كه در دستگاه و
در  شيره درخت ابتدا .بودولت الكترون 70 ردند،ك

                                                            
1Gas Chromatograph - Mass Spectrometer 

هاي دي متيل اتر و الكل اتيليك حل شد و سپس به حالل
  دستگاه تزريق شد.

  
  فرايند تيمار

ي حفاظتي با انحالل شيره درخت پسته هامحلول
 15و  12، 9، 6، 3، 1ي هاغلظتوحشي در متانول با 

- ها به دو روش غوطهتيمار بر روي نمونه درصد آماده شد.
 گراديسانتدرجه  50فشار در دماي ثابت  -وري و خأل

 انجام شد.
هاي وري، نمونهها به روش غوطهبراي اشباع نمونه

آزموني داخل ظروف اشباع قرار گرفتند و پس از افزودن 
هاي مختلف، ظروف حاوي محلول حفاظتي با غلظت

قرار  گراديسانتدرجه  50 يدمابا  كنگرمي بر روها نمونه
ف اشباع مهار هاي چوبي در داخل ظرو. نمونهگرفتند
ها را محلول حفاظتي كامالً روي آن كهينحوبهشدند 

  ساعت به طول انجاميد. 2وري بپوشاند. عمل غوطه
 فشارتحتفشار از سيلندر  -براي اشباع به روش خالء

ها در داخل سيلندر، استفاده شد. پس از قرار دادن نمونه
شد تا بار اعمال  1 زانيبه مدقيقه خالء اوليه  15 به مدت
هاي هواي موجود در چوب خارج شوند. سپس حباب

هاي داخل سيلندر افزوده محلول حفاظتي بر روي نمونه
 50 يدماساعت و در  2بار به مدت  4شد و فشاري معادل 

  اعمال شد. گراديسانتدرجه 
هفته  2ها به مدت در هر دو روش پس از اشباع، نمونه

قرار گرفتند و  %65 ± 5رطوبت نسبي  C2± 20° در دماي
گراد خشك درجه سانتي 103در آون با دماي  ازآنپس

  گيري شد. ها اندازهشدند و وزن خشك آن
  

) و درصد افزايش وزن Rميزان ماندگاري (
)WPG(  

ميزان ماندگاري ماده حفاظتي و درصد افزايش وزن 
  .) محاسبه شدند2) و (1به ترتيب با روابط ( هانمونه
)1(  

 
  
)2(  
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وزن خيس بعد از  kg m ،(1m-3ميزان ماندگاري ( R كه
غلظت  g ،(Cوزن خشك قبل از اشباع ( 0m) و gاشباع (

 WPGباشد، ) ميm³حجم نمونه ( V)،%ماده حفاظتي (
) gوزن خشك بعد از اشباع ( 2mدرصد افزايش وزن چوب، 

  باشد.مي
  

  FTIR(1( قرمزمادونسنجي طيف
شـيره درخـت پسـته منظور مطالعه نحـوه عملكـرد به

وحشي در داخل چوب و برهمكنش احتمالي آن با ديـواره 
 Tensor 27مـدل  قرمزمـادون سنجفيطسلولي از دستگاه 

سنجي در آلمان استفاده شد. طيف Brukerساخت شركت 
  انجام شد. cm 4000 -400-1 يموجمحدوده عدد 

  
  هاي فيزيكيآزمون
يته، جـذب گيري دانسـهاي فيزيكي شامل اندازهآزمون

ــه ــر روي نمون ــيدگي ب ــاد آب و واكش ــا ابع ــايي ب  mmه
ــتانداردهاي  25×20×20 ــق اس  ISO 13061 (2014)طب

انجام شد. در اين مطالعه مقـادير جـذب آب و واكشـيدگي 
ــه ــا بهنمون ــورت ه ــدتص ــي  بلندم ــاعت  168و در ط س
  .گيري شدوري اندازهغوطه
  

                                                            
1Fourier Transform Infrared Spectroscopy 
 

  هاي مكانيكيآزمون
شار موازي الياف و سختي هاي مكانيكي شامل فآزمون

 انجام شد. آزمون ISO 13061 (2014)استاندارد  طبق
 هايي به ابعادفشار موازي الياف بر روي نمونه

mm60×20×20 هايي به و آزمون سختي بر روي نمونه
هاي انجام شد. پيش از انجام آزمون mm50×50×50 ابعاد

طوبت و ر گراديسانتدرجه  20ها در دماي مكانيكي نمونه
  .شدند يسازمتعادلدو هفته  به مدتدرصد  65نسبي 
  

  طرح آماري
 با تصادفي كامالً  طرح قالب در نتايج ليوتحلهيتجز

 هاداده ميانگين .شد انجام واريانس تجزيه آزمون از استفاده

 مطالعات شدند و بنديگروه دانكن آزمون از استفاده با

 .انجام شد SPSS v. 16 افزارنرم با آماري
  

  ايج و بحثنت
با  بررسي آناليز شيره درخت پسته وحشي

جرمي  سنجفيط -دستگاه كروماتوگرافي گازي
)GC-MS(  

بيش از پسته وحشي شيره درخت  GC-MSدر آناليز 
تركيب مختلف شناسايي شد كه اسامي تعدادي از  20
هاي حاصل از و پيك 1ها در جدول شماره آن نيترمهم

  است. شدهدادهنشان  1ل كروماتوگرافي آن در شك
  
  تركيبات سازنده شيره درخت پسته وحشي نيترمهماسامي تعدادي از  -1جدول   

  سطح (%) (min) زمان ماندگاري  تركيبات
(-)-alpha-Pinene 975/7  61/85  

Camphene 397/8  70/0  

beta-Pinene 216/9  72/1  

L-Limonene 761/10  69/0  

alpha-Terpinene 55/12  94/1  

Alpha Terpinolene 606/15  32/1  
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alpha-Pinene ترين تركيب شيره بنه را تشكيل عمده
داده است. اين ماده يك مونوترپن است كه از دو واحد 

ها به نام ايزوپرن با پنج واحد كربن ساختاري ترپن
n)8H5(C -  16تشكيل شده است و فرمول مولكولي آنH10C 

داراي  alpha-Pinene ازجملهباشد. تركيبات ترپن مي
باشند. اين خاصيت ضد درد، ضد باكتري و ضد قارچي مي

ها در آب بسيار بوده و انحالل آن زيگرآبشدت تركيبات به
  باشد.اندك مي

  
  كروماتوگرام شيره درخت پسته وحشي -1شكل 

  
در  شـــدهگزارشدســـت آمـــده بـــا نتـــايج نتـــايج به

ـــق  ـــزا Moraghebiتحقي ـــه مي ـــاران ك -alphaن و همك

Pinene  ــــه ــــيره بن ــــود در ش ــــدهاستخراجموج از  ش
ــتان ــالم را در حــدود اس ــتان و اي  90هاي كرمانشــاه، لرس

ــــرآورد كرده ــــد ب ــــواني دارد [درص ــــد، همخ ]. 11ان
Mahjoub  ــــــزان ــــــارانش مي و  alpha-Pineneو همك

beta-Pinene  از  شـــدهاستخراجموجـــود در شـــيره بنـــه
 04/3و  64/82درختــان اســتان كردســتان را بــه ترتيــب 

ــزارش كرده ــد گ ــق درص ــن تحقي ــايج اي ــا نت ــه ب ــد ك ان
ـــــــــــــــواني دارد [ و  Benabderrahmane ].14همخ

ــان  ــيره درخت ــر روي ش ــه ب ــي ك ــارانش در تحقيق همك
پسته وحشـي در سـه رويشـگاه مختلـف واقـع در غـرب و 

ترين تركيـب انـد، عمـدهشمال غربـي الجزايـر انجـام داده
ــا ــدهييشناس ــه ت alpha-Pineneرا  ش ــد ك ــخيص دادن ش

ــاوت  ــدار متف ــه مق ــراي  4/25و  3/65، 8/79س ــد ب درص
  ].17دست آوردند [هاي مختلف بهرويشگاه

درصد افزايش وزن ) و R( يماندگارميزان بررسي 
)WPG( 

هاي تيمار شده با ميزان ماندگاري و افزايش وزن نمونه
هاي در شكل بيبه ترتوري فشار و غوطه -دو روش خالء

فشار  -خالء درروشاست.  شدهدادهب نشان  -2الف و  -2
ميزان پسته وحشي با افزايش غلظت شيره درخت 

كيلوگرم بر  78/71به  %15ماندگاري زياد شد و در غلظت 
اين مقدار در مورد مواد  كه يحالدر رسيد.  مترمكعب

حفاظتي محلول در آب معموالً بسيار كمتر است. 
براي مصارف داخل  براي اسيد كرومات مس مثالعنوانبه

كيلوگرم بر مترمكعب و براي مصارف بيرون  4ساختمان، 
است  شدهگزارش مترمكعبكيلوگرم بر  4/6از ساختمان 

]. البته نبايد فراموش كرد در مورد مواد حفاظتي 18[
روغني و مشتق از قطران چوب، مقادير ماندگاري الزم 

 .]18[ است مترمكعبكيلوگرم بر  200 معموالً بيش از
وري نيز ميزان ماندگاري با افزايش غلظت غوطه درروش
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درصد  34/21به  درصد 15افزايش يافت و در غلظت 
شود، ميزان ماندگاري مشاهده مي طور كههمانرسيد. 
 36/3)، درصد 15فشار در باالترين غلظت ( -خالء درروش

  باشد.وري ميبرابر روش غوطه
فزايش وزن بررسي نتايج مربوط به ميزان درصد ا

 -2وري (شكل فشار و غوطه -ها در دو روش خالءنمونه
دهد كه اين مقدار در باالترين غلظت شيره ب) نشان مي

) در درصد 15(غلظت  شدهاستفاده درخت پسته وحشي

بود  52/18برابر فشار، -هاي تيمار شده به روش خالءنمونه
شده به  هاي تيماربرابر نمونه 78/5كه اين مقدار در حدود 

 كهييازآنجا وري در همان سطح غلظت بود.روش غوطه
تنهايي جهت براي اولين بار به شيره درخت پسته وحشي
لذا مقادير مشخصي از  قرارگرفتهتيمار چوب مورد آزمون 

ها حداكثر ماندگاري ماده حفاظتي و افزايش وزن نمونه
  بعد از تيمار تاكنون گزارش نشده است.

  
  

  
فشار و  - شيره درخت پسته وحشي بر ميزان ماندگاري (الف) و درصد افزايش وزن (ب) در دو روش خالء ر تغييرات غلظتاث -  2شكل 

  وريغوطه
  

  )FTIR( قرمزمادونسنجي طيف
شاهد و نمونه تيمار شده با  نمونه FTIRهاي طيف

 3در شكل  درصد شيره درخت پسته وحشي 15غلظت 
دست آمده، هاي بهوجه به پيكاست. با ت شدهدادهنمايش 

باعث تغييري در  اشباع چوب با شيره درخت پسته وحشي
كدام از تركيبات اصلي ديواره سلولي نشده است. هيچ

هاي مربوط به مواد اصلي ديواره دچار تغيير نشده پيك
است و يا پيك جديدي ظاهر نگرديده است. پيك 

ارتعاش  مربوط به cm 1055-1در عدد موجي  شدهمشاهده

ارتعاش  cm 1240-1، پيك در عدد موجي O-Cكششي 
 cm 1595-1هاي آريل ليگنين، پيك در گروه O-Cكششي 

 cm-1، پيك در C=Cارتعاش كششي ساختار آروماتيكي 
]. پيك 19دهند [را نشان مي C=Oارتعاش كششي  1740

 و پيك H-Cارتعاش كششي مربوط به  cm 2925-1در 
مربوط به ارتعاش  cm 0003 -3800-1پهن در ناحيه 

]. پيك مربوط به چوب 20باشد [مي O-Hكششي گروه 
بوده  ترپهنتيمار شده در اين ناحيه نسبت به نمونه شاهد 

 باشد.و شدت آن كمتر مي
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  درصد 15شاهد و (ب) نمونه تيمار شده در غلظت  ). (الف) نمونهFTIRقرمز (مادوني سنجفيط - 3شكل 

  
  هاي فيزيكيآزمون

نتايج تغييرات دانسيته قبل و بعد از تيمار با شيره 
وري فشار و غوطه -به دو روش خالء درخت پسته وحشي

ب نشان  -4الف و  – 4هاي به ترتيب در شكل
تيمار شاهد،  استثناءبهها . در تمامي غلظتاندشدهداده

زايش با ها بعد از تيمار افزايش يافت. اين افدانسيته نمونه

بيني بود. توجه به ماندگاري مواد در چوب قابل پيش
فشار بيشتر  -هاي تيمار شده به روش خالءدانسيته نمونه

وري بود كه اين امر هاي تيمار شده به روش غوطهاز نمونه
 بارگذاري بيشتر شيره درخت پسته وحشي به خاطر
  باشد.وري ميفشار نسبت به روش غوطه -خالء درروش

  

  
ي (ب)ورغوطهفشار (الف) و به روش  - به روش خالء بعد از تيمار تغييرات دانسيته قبل و -  4شكل 

  
آب چوب صنوبر  برجذب اثر شيره درخت پسته وحشي

فشار و  -يمار خالءتهاي زماني مختلف براي هر دو در بازه
ب نشان  -5الف و  -5هاي در شكل بيبه ترتوري غوطه
ين نمودارها براي مقايسه بهتر نتايج، است. در ا شدهداده
است.  شدهدادههاي مربوط به تعدادي از تيمارها نشان داده

هاي زماني، با افزايش غلظت شيره درخت در تمام بازه

هاي پسته وحشي، ميزان جذب آب كاهش يافت. در بازه
هاي باالتر با غلظت شدهاشباعهاي زماني بيشتر، نمونه
هاي ند. كاهش جذب آب در نمونهعملكرد بهتري داشت

تواند به دليل ميزان هاي باالتر ميبا غلظت شدهاشباع
كه در  طورهمانبارگذاري بيشتر شيره پسته در چوب، 

، باشد. شيره پسته به دليل داشتن شدهدادهنشان  2شكل 
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ها ي باعث كاهش جذب آب نمونهزيگرآبخاصيت 
  شود.مي

- در تيمار به روش غوطهبارگذاري كمتر مواد  ليبه دل
 -وري ميزان جذب آب در اين روش بيشتر از روش خالء

هاي بيشتر آشكارتر بود. فشار بود. اين اختالف در غلظت
 فشار  -خالء درروشدرصد  15ميزان جذب آب در غلظت 

 كهيدرحالدرصد بود  35/69در باالترين بازه زماني، 
ت (شكل درصد اس 06/91وري اين ميزان، غوطه درروش

وري ب). تفاوت در ميزان جذب آب بين دو روش غوطه -5
دهنده بارگذاري و نفوذ بيشتر مواد به فشار، نشان -و خالء

  باشد.فشار مي -خالء درروشداخل چوب 
  
  

 
  

 ي (ب)ورغوطهش فشار (الف) و رو - هاي زماني مختلف در تيمار به روش خالءآب در بازه برجذباثر شيره درخت پسته وحشي  -5شكل 
  

هاي مختلف شيره درخت پسته وحشي بر اثر غلظت
هاي تيمار شده به دو روش واكشيدگي حجمي نمونه

ب  -6الف و  -6هاي وري در شكلفشار و غوطه - خالء
هاي مربوط به ها، دادهاست. در اين شكل شدهدادهنشان 

است. با افزايش غلظت  شدهدادهتعدادي از تيمارها نمايش 
ماده حفاظتي، ميزان واكشيدگي حجمي در هر دو روش 
كاهش يافت. كاهش جذب آب و بهبود ثبات ابعاد چوب را 

ي زياد شيره پسته وحشي زيگرآبتوان در خاصيت مي
جستجو كرد. شيره پسته وحشي از تركيبات مختلفي 

دست آمده از تشكيل شده است كه با توجه به نتايج به
سنجي جرمي، طيف -گازيي ي كروماتوگرافهاشيآزما

درصد  61/85است كه  alpha-Pineneها ترين آنعمده
يك  alpha-Pineneدهد. شيره پسته وحشي را تشكيل مي

مونوترپن است كه عالوه بر خاصيت ضد ميكروبي و ضد 

دارد و به همين  ي بااليي نيززيگرآبقارچي، خاصيت 
چوب تيمار دليل باعث جذب آب كمتر و پايداري ابعاد در 

هاي با غلظت شدهاشباعهاي نمونه ].20شود [شده مي
با  شدهاشباعهاي نمونه بيشتر، عملكرد بهتري نسبت به
درصد تغييرات ابعاد در  .غلظت كمتر از خود نشان دادند

درصد) نسبت به  15(غلظت  شدهاستفادهباالترين غلظت 
 5/24فشار در حدود  -خالء درروشهاي شاهد نمونه

هاي اين اختالف در غلظت كهيدرحالرصد كاهش داشت، د
كه مشخص است  طورهمان كم چندان محسوس نبود.

فشار واكشيدگي  -هاي تيمار شده با روش خالءنمونه
وري داشتند. حجمي كمتري نسبت به روش غوطه

فشار را  - بارگذاري بيشتر مواد با استفاده از روش خالء
  دانست.توان از داليل اين موضوع مي
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  وري (ب)فشار (الف) و روش غوطه -هاي زماني مختلف در تيمار به روش خالءبر واكشيدگي حجمي در بازه اثر شيره پسته وحشي – 6شكل 
  هاي مكانيكيآزمون

  يسختبهمقاومت به فشار موازي الياف و مقاومت 
 شدهاشباعهاي فشار موازي الياف نمونه نتايج مربوط به

است. نتايج  شدهدادهالف نشان  –7دو روش در شكل با هر 
-دهد كه مقاومت فشاري موازي الياف در نمونهنشان مي

هاي فشار نسبت به نمونه -هاي تيمار شده با روش خالء
شاهد بهبود يافت، اما با افزايش غلظت ماده حفاظتي، 

در  .مقاومت به فشار موازي الياف، تغيير زيادي نداشت
وري، مقاومت فشاري مار شده به روش غوطههاي تينمونه

موازي الياف در سطوح مختلف غلظت از روند خاصي 
 9كردند و بيشترين مقدار مربوط به غلظت پيروي نمي

هاي درصد بود. چوب تيمار نشده نسبت به نمونه
هاي سلولي تر و حفرهداراي ديواره منعطف شدهاشباع

فشار موازي الياف ي در مقابل راحتبهباشد كه خالي مي
اما وجود شيره پسته وحشي در ؛ شوددچار لهيدگي مي

ها باعث استحكام حفره سلولي و نشست آن در ديواره
  شود.مي شدهاشباعهاي نسبي چوب

هاي تيمار شده با هر دو روش ي نمونهسختبهمقاومت 
دهد است. نتايج نشان مي شدهدادهب نشان  -7در شكل 

با روش  شدهاشباعهاي در نمونه يسختبهكه مقاومت 
 نيوتن است كهكيلو  87/2درصد  15فشار با غلظت  - خالء

 لويك 55/3بود ( هاي شاهدي نمونهسختبهكمتر از مقاومت 
فشار تا  -هاي چوبي با روش خالء). اشباع نمونهوتنين

اما ؛ ي شدسختبهدرصد باعث افزايش مقاومت  3غلظت 
درصد مقاومت  15به  3از  افزايش غلظت ماده حفاظتي

شيره پسته وحشي حالت  .ها را كاهش دادي نمونهسختبه
ها حالت رزيني رزيني دارد و بعد از تيمار چوب هم تا مدت

؛ خود را حفظ خواهد كرد و جامد و سخت نخواهد شد
است كه خواصي كه مربوط به نرمي  انتظارقابل نيبنابرا

داد كه مقاومت چوب است افزايش يابد. نتايج نشان 
وري تا غلظت هاي تيمار شده با روش غوطهي نمونهسختبه
دوباره روند افزايشي  ازآنپسدرصد كاهش يافت و  9

هاي تيمار شده ي در نمونهسختبهداشت. اختالف مقاومت 
 9وري تا غلظت فشار نسبت به روش غوطه - به روش خالء

 15و  12هاي باالتر مثل درصد محسوس بود اما در غلظت
ها در دو ي نمونهسختبهدرصد اختالف زيادي بين مقاومت 

-خالء درروش درواقعب). -7روش مشاهده نشد (شكل 
است، مقدار  شدهدادهنشان  2طور كه در شكل فشار همان

وري در داخل شيره بيشتري در مقايسه با روش غوطه
همين پديده باعث اختالف مقاومت  كه كنديمچوب نفوذ 

هاي ها در دو روش شده است اما در غلظتنمونه يسختبه
 شدهاشباعهاي باال مقدار زياد شيره درخت در درون نمونه

فشار باعث ايجاد نرمي در چوب شده و به -با روش خالء
وري غوطه درروشها ي نمونهسختبههمين دليل مقاومت 

فشار نزديك -خالء درروشها ي نمونهسختبهبه مقاومت 
  شود.مي
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 وريفشار و غوطه-ها در تيمار به روش خالءشيره پسته وحشي بر مقاومت فشاري موازي الياف و سختي نمونه اثر تغييرات غلظت -7شكل 

  
  گيرينتيجه

هدف از اين تحقيق استفاده از شيره درخت پسته 
 ستيزطيمح دوستدارعنوان يك ماده طبيعي و وحشي به

هبود خواص فيزيكي و مكانيكي ب منظوربهبراي تيمار چوب 
هاي مختلفي از باشد. براي اين منظور غلظتچوب مي

شيره پسته وحشي با دو روش مختلف براي تيمار چوب 
قرار گرفت. مقدار ماندگاري شيره  مورداستفادهصنوبر 

 -خالء درروش شدهانجامي هاشيآزماپسته وحشي در 
مترمكعب كيلوگرم بر  78/71درصد، 15فشار و در غلظت 

  دست آمد.به
فشار و  -خالء درروشجذب آب و واكشيدگي حجمي 

درصد شيره پسته وحشي نسبت به نمونه  15در غلظت 
درصد كاهش  5/24و  21/35شاهد به ترتيب در حدود 

هاي كم ماده حفاظتي، اين كاهش داشتند، البته در غلظت
وري نيز كاهش جذب غوطه درروشچندان محسوس نبود. 

اكشيدگي مشاهده شد كه اثر آن كمتر از روش آب و و
  باشد.فشار در شرايط يكسان مي - خالء

دست آمده نشان داد كه شيره درخت پسته نتايج به
وحشي تأثير زيادي بر مقاومت به فشار موازي الياف ندارد. 

با شيره پسته وحشي نيز در  شدهاشباعهاي سختي نمونه
د افزايش داشت، اما هاي پايين نسبت به تيمار شاهغلظت

ها كاهش يافت. با توجه هاي باالتر سختي نمونهدر غلظت
به اينكه شيره درخت پسته وحشي حالت رزيني دارد و 
بعد از تيمار چوب نيز اين ماده همچنان حالت رزيني خود 

 انتظارقابلآمد،  درنخواهدكند و به شكل جامد را حفظ مي
  زايش يابد.بود كه خواص مربوط به نرمي چوب اف
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Abstract 

In this study, the effect of Bane tree resin on the physical and 
mechanical properties of poplar wood was investigated. Wood 
samples were saturated by vacuum-pressure and immersion 
methods with concentrations of 1, 3, 6, 9, 12, and 15%. 
Physical and mechanical tests were done according to the 
related standards. The highest weight gain and retention of 
preservative material in vacuume-pressure treatment were 
18.52% and 71.78 kg m-3 respectively at 15% concentration. 
The results showed that the use of Bane resin reduced water 
uptake and volumetric swelling of treated samples by 35 and 
24.5% over 168 h respectively in vacuum-pressure method. 
The compressive strength parallel to grain of the specimens 
treated with vacuum-pressure method did not change 
significantly. The hardness resistances of the samples 
saturated by vacuum-pressure method were increased by 
increasing of concentration up to 3% and then by increasing 
the preservative material concentration from 3 to 15% were 
reduced. Infrared spectroscopy results did not show any 
difference between the spectrums of Bane resin saturated 
sample and the control sample. Any new peak was not 
observed in infrared spectroscopy spectrum that indicates the 
Bane resin has not changed the main structure of the cell wall.  

Keywords: impregnation, swelling, hardness, wild pistachio 
tree resin, poplar. 
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