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  پژوهشي تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران–دوفصلنامة علمي 
 )1386(، 81-98 ، صفحة 2، شمارة 22جلد 

 
  يک در مقابل آب، آتش و حمله قارچي چوب پالستيداري پايبررس

 مار نشده افرا و آزادي تيها سه با گونهيدر مقا
 

 1لوندي و مهران جل1يكاظمسيد محمود 
  com.yahoo@shabanhatam 737 ساري، صندوق پستي،بيعي، دانشگاه مازندراناستاديار دانشكده منابع ط -1

 1386بهمن :  تاريخ پذيرش                    1386 مهر : تاريخ دريافت
 

 دهيچك        
 ساخته شده ها كيا ترموپالستي ترموست  موادواف چوب يا اليآرد د از يجد ك به عنوان بك فراورده مركبيچوب پالست

مورد  ضد رطوبت يكاربردها در  بوده وكايخصوص آمره  ب غربي صنعتير از محصوالت كشورهاي در چند دهه اخ.است
 .ندديه گردي ته ازچوب گونه افرا و آزادييها به همراه نمونهفراورده مركب از ييها ق نمونهي تحقدر اين. استفاده قرار مي گيرد

چ بدست ينتا.  بكار برده شدENو  ASTM ي با استفاده از استانداردها،ها  نمونهيبر روكمان  نيو قارچ رنگ آتش  آب،اثرات
ن مقاومت ي كمتر وباشد يلن ميپروپ ي پليبيك با ماده تركين مقاومت در برابر آتش مربوط به چوب پالستيشتري نشان داد كه بآمده

زان يك ميها در چوب پالست ش سطح مقطع نمونهيبا افزاچ نشان داد كه ي نتايور در خصوص غوطه. ستربوط به گونه افرا امز ين
ك ي چوب پالستي بر رو)Trametes versicolor (دي سفيدگير قارچ پوسأييج مربوط به تينتا. كند يمدا يجذب آب كاهش پ

 و لنيات ي درصد پل30 ،لنيپروپ يپل درصد 30 يبياد ترك كه كاربرد موداد همچنان نشان ، هفته6 در مدت يشگاهيط آزمايدر شرا
 . دي نما مقاومتي قارچيدگي در مقابل پوسيا طور قابل مالحظه  تواند به يا آرد چوب مياف و ي ال درصد40

 به خاطر داشتن ين كم مقاومتي ا درصد كاهش وزن نشان داد كه احتماال5/38ً در حدود يچوب افرا در برابر حمله قارچ
بنابراين از نظر درجه بندي مقاومت در برابر حمله قارچ  .ن گونه وجود داردي است كه در ايادي زيا  و نشاستهياد قندمو

 3  نيز حدودايمار شده با آب دري تيبا افرا) يعيطب (يافرا دوام  اختالفزاني م.ي پوسيدني به حساب آمدها پوسيدگي جزء گونه
 . دبودرصد 

 يها زان كاهش وزن نمونهي كه مي به طور, را نشان دادييكمان از خود مقاومت باالني قارچ رنگچوب درون آزاد در مقابل
ش مقاومت چوب يصد به افزادرم يا فقط نيكاربرد آب در. شوديار با دوام محسوب مي بسيها  درصد بود و جزء گونه75/3 يعيطب

 . ن كمان كمك نموديرچ رنگادر برابر حمله ق
 در برابر حمله قارچ مقاوم ين فراورده مركب چوبيك نشان داد كه اي چوب پالستي بر رويدگي قارچ پوسج حاصل از اثرينتا

ن، يبنابرا. دي مقاومت نمايدگيزم پوسي به اندازه چوب دورن گونه آزاد در مقابل مكانيا هفته6 دوره كي بوده و قادر است در
 .ديآ  مي با دوام به حسابيلي خيچوب يها فراورده جزء ي درصد14/3ق با كاهش وزن ين تحقيك ساخته شده در ايچوب پالست

 
 . آب و آتش،كمان نيرنگلن، افرا، آزاد، قارچ ي اتيلن، پلي پروپيپل ك،يچوب پالست: هاي كليدي واژه

 
 مقدمه

، سـازي   در سـاختمان   ي چوب  مركب يها فراوردهامروزه  
كليـه   بـه    .انـد افتهي را   يگاه مناسب يجا  مبلمان  و ونيدكوراس

محصوالت مركبي كه شامل تركيبي از چـوب و رزينهـاي           
ــند  ــتيك باش ــا ترموپالس ــاي چــوب ، ترموســت ي پليمره

 رزينهايي هستند كه پـس از       ،ترموستها. نديگو ي م پالستيك
يكبار استفاده و حرارت ديدن ديگر قادر بـه احياءشـدن و            

اگـر  ا  ه ترموپالسـت  ، در نقطـه مقابـل     .مصرف مجدد نيستند  
مجـدداً اسـتفاده    دوباره    شوند ابر حرارت ذوب  در بر  بارها

، پـروپيلن  تـوان بـه پلـي       ها مي   جمله اين رزين   از. شوند يم
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 بـسته   ، در صـنعت   .اشاره نمود  ديل كلرا يون يو پل اتيلن   يپل
 ميـزان  ، توليـد و مـسائل اقتـصادي    فرايندنوع محصول،   به  

مـشكور،  ( متفـاوت اسـت      هر يك از اين مـواد     استفاده از   
1384 .( 
چوب : شود  ميديك به دو صورت توليب پالستچو

 2ك با آرد چوبيچوب پالستو  1پالستيك با الياف چوب
 . دارنديد متفاوتيمراحل تولكه هر كدام 

 1900محصوالت چوب پالستيك نخستين بار در سال
 ميالدي از الياف چوب 1919در سال . ميالدي توليد شدند

هاي  ردندهو رزينهاي ترموست جهت استفاده در ساخت س
تحول در اين . ديدرويز استفاده گر -اتومبيلهاي رويز

 1990صنعت همچنان ادامه يافت تا آنجا كه در اوايل دهه 
ترموپالستيك وارد بازار  -ميالدي كامپوزيتهاي چوب

آمريكا شده و هم اكنون در كشورهاي مطرح دنيا اين 
 ). 84 13مشكور،  (فناوري در حال گسترش است

هاي مركب از تركيب و اختالط  يا فرآورده  كامپوزيت
طوري كه اجزاء تشكيل    به,شود چند ماده حاصل مي

  ماهيت شيميايي و طبيعي خود را كامالً حفظ آندهنده
در برخي از كامپوزيتهاي پيشرفته براي   اگرچه.كنند مي

 -اصالحات شيميايي جزئي يبرخبهبود خواص، انجام 
 تي دو خصوصيستيبايممواد مركب  .سطحي الزامي است

  يكپارچه اتصاليگتقويت كنندو اي مكانيكي هتحمل تنش
 تقويت ء از يك جزجاد شدهي اياه تنش.را داشته باشند

را در تمام جسم   و آنشدهكننده به جزء ديگر منتقل 
 ).1373اميرخيزي،  (نمايد   ميتوزيع

 با  محصول،ي اصل كه در آن زمينهيمحصول مركب
 عروف،م ليفي فراورده مركب به ،دنده باش تقويت ش،الياف

  چوب پودر يا آردبا  آني اصلزمينه كه يافراوردهو 
ده ينام ا پر كنندهي يفراورده مركب آرد ،تقويت شده باشند

 .شونديم
                                                 
1- Wood Fiber Plastic Composites 
2 - Wood/Filled or Flour Plastic Composites 

طي دو دهه اخيـر اسـتفاده از اليـاف طبيعـي همچـون              
الياف چوب، كنف، باگاس، نارگيل و ساير الياف بـا منـشأ            

وان تقويـت كننـده پالسـتيك مـورد توجـه           طبيعي بـه عنـ    
ايـن مـواد داراي     . ن قـرار گرفتـه اسـت      ابسياري از محققـ   

تـوان بـه قيمـت ارزان،          مي ,فوايدي هستند كه از آن جمله     
ســهولت فــرآورش يــا توليــد، اثــر سايــشي كــم بــر روي 
تجهيزات فرآورش در مقايسه با الياف مصنوعي، سـهولت         

ده، تجديد شوندگي   اصالح سطوح الياف با مواد جفت كنن      
 ).1372هاشمي،  (كرده و در دسترس بودن منابع آنها اشار

 يبنـد  البق ياوم برا قك ماده م  يك به عنوان    يچوب پالست 
 از شـواهد    يبرخ). 2002،  3منسيكل(گردد   يبتن استفاده م  

 ساخته شـده بـا      يكهاي كه چوب پالست   داردآن   حكايت از 
ـ    در مقابل حمله قارچها    پهن برگان  تـر از    ب مقـاوم   به مرات

 برگـان هـستند     يا سوزن ه شده ب  ساخت يها كيچوب پالست 
ك در  ين مقاومت چوب پالسـت    يي تع يبرا. )2003،  4لوايس(

 وجود ندارد   يها روش اختصاص   زميكروارگانيبرابر حمله م  
 كه در ارتبـاط بـا چـوب    ياستاندارد يو تاكنون از روشها

 هـا   ن روش يـ ا. رنـد يگي استفاده شده است بهـره مـ       5ويماس
، 6كـا يانجمن حفاظت چـوب آمر    استاندارد  : عموما عبارتند از  

 ي روشـها  شـامل كـه    7كـا يش مـواد جامعـه آمر     ياستاندارد آزما 
DD1413    و D2017 باشد  مي . 
ن ي كه در اEN 113 يين روش استاندارد اروپايهمچن

 دوام چوب ي بررسيز براي ن،ق بكار برده شده استيتحق
دف از  ه).2006، 8مورل(رد يگ ير م مورد استفاده قراكيپالست

 ك در مقابلي دوام چوب پالستيق، بررسين تحقيانجام ا
 و آزاد ياه بباشد و چو يكمان م ني آتش و قارچ رنگآب،

                                                 
3 - Clemons 
4 -  Silva 
5 - Solid wood 
6 - American wood preservation Association Standard 
E10 
7 - American Society for Testing Material Standard 
(ASTM) 
8- Morrell, J.J. 
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 83  2، شمارة 22دوفصلنامة تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران، جلد 

 شاهد مورد استفاده قرار يها ز به عنوان نمونهيافرا ن
 .گرفتند

 
 مواد و روشها

 ك يچوب پالسته يته
ز دو نوع چوب  اييها ق نمونهين تحقي انجام ايبرا
 گروه يشگاهيد شده توسط واحد آزمايك توليپالست

.  مورد استفاده قرار گرفت1چوب و كاغذ دانشگاه گرگان
وسته به ي پريغ به روش يدي توليكهايچوب پالست

 نراد، يمخلوط از چند گونه چوب( آرد چوب  %70نسبت
% 30لن و يپروپ ي پل %30به همراه) راش، ممرز و بلوط

 از چوب افرا ييها ن نمونهيهمچن .دنديه گرديتهلن يات يپل
 مقاومت به  آتش و يشهاي انجام آزمايز برايو آزاد ن

 .ن كمان استفاده شدير حمله قارچ رنگب در برايداريپا
 
 يش مقاومت به آتش سوزيزماآ

ك ي چوب پالستيهاش از نمونهين آزماي انجام ايبرا
  و(PP)لنيروپپي پل،)PE(لن ياتين پليساخته شده با رز

متر يسانت 19 × 19 ×19به ابعاد  تكرار و 3گونه افرا در 
ابتدا . دي استفاده گرد1413ASTM Dطبق استاندارد 

ت فن و نيبنززا آغشته به ماده حرارتوزن شده و ها  نمونه
 قرار ركسي پيا شهيدر محفظه ش ها نمونهسپس . دنديگرد
به . عل شدند مشتهانمونه  آتش، و با روشن كردن شدهداد

  ماده مربوط در دماسنجيش دمايافزات يعلت محدود
شكستن  از يريلوگج و )گراديسانت  درجه97 -100(

انجام . دي گردخاموش قهي دق5شعله آتش پس از  ,دماسنج
ز ي باال نيها ش بدون استفاده از دماسنج در حرارتيآزما

 بدون ها تا در انتها به مقاومت نمونهر است، يامكان پذ
ها  ش، نمونهيان آزمايدر پا.  برديتوجه به ثبت حرارت پ

 ي در برابر آتش سوزهادوباره وزن شدند و مقاومت آن
 .دين گردييتع
 

                                                 
 .1385پايان نامه دانشجوي كارشناسي ارشد با راهنمايي دكتر اميدوار،  -۵

 يش غوطه وريآزما
 از روش اسـتاندارد     يش غوطـه ور   ي انجـام آزمـا    يبرا

ASTM-D1413ــتفاده گرد ــ اس ــه. دي ــانمون ــوب يه  چ
  در ابعـاد    افـرا و آزاد بـا سـه تكـرار          يها ك و گونه  يپالست

ــر، يلي م3×13× 30 ــر، و يلي م6×13× 30متـ  3× 30×30متـ
 دوره در آب مقطـر و       5هـا،    همه نمونه . ه شدند يمتر ته يليم

هـا   ه نمونـه  يـ سپس كل . به مدت دو ساعت جوشانده شدند     
 100±2 ساعت در حـرارات      24وزن، به آون منتقل، مدت      

در . دنـد ين گردي گراد خـشك و مجـددا تـوز      يدرجه سانت 
 محاسـبه   هـا   ك از نمونـه   يـ زان جذب آب در هـر       يمان  يپا

 ).6-3 يشكلها(د يگرد
 

  )versicolor Trametes(ن كمان يرنگقارچ  و تكثيركشت 
ك در مقابل حمله ي چوب پالستيداري پايبررس يبرا

 EN113 ييروش استاندارد اروپا  ازن كمانيقارچ رنگ
ه و يط كشت مالت استراكت آگار، تهيمح. دياستفاده گرد

ل كه يركس قابل استريشه پي گرم از آن، به داخل ش40
محلول مالت . دشتر آب مقطر بود، منتقل يك لي يمحتو

شه به شدت تكان داده شد و ياستراكت آگار در داخل ش
دستگاه خالء و . ديمحلول كامال در آب مقطر حل گرد

شه يسپس ش. ديز گرديتم % 50له الكل ي به وس2لياستر
 داخل دستگاه فوق الذكر منتقل  محلول كشت بهيمحتو
 . شد

 3عيل مايد استريك با انتخاب كليدستگاه به طور اتومات
ل به طور ي فعال و تمام مراحل استر4و فشار دكمه آغاز

: ع شامليل ماي استريط الزم برايشرا. ك انجام شدياتومات
ك ي به اتوماتbar 6/1گراد و فشار ي درجه سانت122 يدما

 ساعت و انجام مراحل 4گذشت پس از . انجام شد
 و خشك 6جاد خالءي، ا از آب مقطر5چندگانه پرشدن

                                                 
2 - Vacuum clave 
3 - liquid 
4 - start 
5 - fill 
6 - vacuum 
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ياد ط كشت در دستگاه ي محوطه داخل دستگاه، مح1شدن
ل شده، يط كشت استري انتقال محيبرا. ديل گردياسترشده 

زشد، و ي شستشو و تم%50له الكلياتاق كشت قارچ به وس
 روشن شد، قهي دق30المپ ماوراء بنفش در آن به مدت 

آنگاه المپ خاموش . ل گردديتا اتاق كشت كامال استر
ب ي به بدن آس ماوراء بنفشد تا در هنگام كار، اشعهيگرد

 ياد شدهل شده در اتاق يط كشت استريسپس مح. نرساند
ل يان از استري اطميبرا. شها منتقل شدي ديبه داخل پتر

ك ط مالت استرايماندن اتاق كشت در هنگام سرد شدن مح
قه دوباره روشن ي دق30آگار، المپ ماوراء بنفش به مدت 

پس . ديل به حالت سرد و جامد درآيط كشت استريتا مح
ها، در  يط كشت در داخل پترياز سرد و سفت شدن مح

ن يك تكه از قارچ رنگيط كشت، ي محي و بر رويهر پتر
غ يل انتقال قارچ، شامل تيوسا. ديكمان منتقل گرد

و حرارت % 50له الكلي بار به وسمخصوص انتقال هر
 ي محتويها يه پتريسپس كل. ل شدندي استريچراغ الكل

 درجه 25قارچ به داخل انكوباتور با درجه حرارت 
پس . دندي منتقل گردي درصد رطوبت نسب70گراد و يسانت

-ي پتري، سطح داخلچ روز از زمان انتقال قار7از گذشت 
له قارج ين وسيدند و بد پوشانده شله قارچ كامالًيها به وس

  .ر شدياز تكثين كمان به تعداد مورد نيرنگ
 

 يدگيش پوسيآزما
 قارچ يدگيك به پوسين مقاومت چوب پالستيي تعيبرا
ه يمتر تهيلي م5×10×30 به ابعاد يها ن كمان، نمونهيرنگ

 افرا و آزاد ي از چوبهايادشدهز با ابعاد ي نييهانمونه. شدند
 مازندران به ياي با آب درار شدهميت و يعيط طبيدر شرا

ه شده ابتدا ي تهيها همه نمونه. دنديعنوان شاهد آماده گرد
كاتور خنك يگراد خشك، در دسي سانت100±2در حرارت 

 يهاسپس نمونه. وزن شدند 01/0ده و با دقت يگرد
ن يبد. دنديل گرديخشك شده در دستگاه اتو كالو، استر

                                                 
1 - dry 

ك، افرا يز چوب پالست چوب اعم ايها  همه نمونه,لهيوس
ط كامال ي و در شرايكي پالستيها ي توريو آزاد در رو

 يدر داخل هر پتر. دنديل به اتاق كشت منتقل گردياستر
 قارچ يبر رو) گونه(مار يش سه نمونه چوب از هر تيد

 12مار ي هر تي برا,لهين وسيبد. ن كمان قرار گرفتنديرنگ
به انكوباتور در ها يتكرار در نظر گرفته شد و همه پتر

 درصد رطوبت 70گراد و يرت سانتا درجه حر25ط يشرا
 هفته 6در طول .   هفته منتقل شدند6 مدت يبرا ينسب

 انكوباتور به ينحوه رشد قارچ و حرارت و رطوبت نسب
 از داخل يها ان نمونهيد و در پايطور مرتب كنترل گرد

 ±  2 قارچ خارج شده و در حرارت ي محتويها يپتر
ده يكاتور خنك گردي آون خشك شده و سپس در دس100

زان كاهش ي م,بين ترتيبد. دندي وزن گرد01/0و با دقت 
 )2و1يشكلها( محاسبه شد ها وزن همه نمونه

 . 

 
 پس از عبور از ها  رشد قارچ بر روي نمونه- 1شكل 

 توري استريل
 

 
  قارچ رنگين كمان استفاده شده در آزمايش-2شكل
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 ج و بحثينتا
 اومت به آتشمق

 قرار يبررس مورد يج مربوط به آتش سوزيابتدا نتا
 ). 1جدول( گرفت

رزين پلي  (هابا توجه به مشخصات و خواص رزين
پروپيلن نسبت به رزين پلي اتيلن داراي مقاومت به 

 چوب پالستيك نتايج نشان داد كه )حرارت بيشتري است
چوب پالستيك ساخته شده با پلي پروپيلن نسبت به 

. دراتيلن مقاومت بيشتري به آتش داپليساخته شده با 
افرا ) شاهد(كمترين مقاومت نيز مربوط به گونه طبيعي 

دهد كه بين افرا و چوب   مياين اختالفات نشان. بود
پروپيلن به ميزان زيادي از لحاظ پالستيك از نوع پلي

اين  نشان دهنده ومقاومت به آتش تفاوت وجود دارد 
نوع اتصاالت شيميايي و اختالف مربوط به است كه علت 

 است كه در چوب پالستيك ساخته شده با ايفشردگي 
 .پروپيلن به دست آمده است پلي

 
  در مقابل آتشيشي آزمايها درصد كاهش وزن نمونه -1جدول

 نام گونه
 هيوزن ثانو )g(ه يوزن اول )محصول(

)g( 
 ها كاهش وزن نمونه

% 
 ن كاهش وزنيانگيم

% 
43/17 99/16 52/2 
 افرا 87/2 89/16 39/17
40/17 93/16 70/2 

69/2 

70/18 43/18 44/1 
 كيچوب پالست 56/0 11/18 23/18

 35/1 19/18 43/18 لنيپروپيبا پل
11/1 

49/17 11/17 17/2 
 كيچوب پالست 93/1 19/17 53/17

 11/2 14/17 51/17 لنياتيبا پل
07/2 

 
 ذب آب و جيغوطه ور
 دوره 5 ي، براي غوطه وريها شيبه آزما ج مربوطينتا
دهد كه با تكرار   مي ساعت، نشان2 و هر بار يمتوال
ك و ي چوب پالستيها ش و جوشاندن نمونهيآزما
 شيزان درصد جدب آب افزاي افرا و آزاد ميها گونه
ك و ين چوب پالستي است كه بيادآوريالزم به . ابدي مي

زان جدب آب اختالف يزاد از نقطه نظر م افرا و آيها گونه

ها در آب   نمونهيج مربوط به غوطه وري نتا.وجود داشت
ها در  ش سطح مقطع نمونهيدهد كه افزا  ميمقطر نشان
زان جذب آب كاهش يشود كه م يك باعث ميچوب پالست

زان ضخامت ي كه هر چقدر مي به طور. كند ميدايپ
  نيزذ آب به عمق چوبزان نفوي مبداي يش ميها افزا مونهن

 ).2جدول (افتخواهد يكاهش 
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  افرا و آزاديها ك و گونهي چوب پالستيها  درصد جذب آب در نمونه-2جدول
 (%) ساعت 10 و 8، 6، 4، 2ترتيب پس از  به

 
وزن 
 هياول
g 

  ساعت2
g 

جذب 
 آب

%  

  ساعت4
g 

جذب 
 آب

%  

6 
 ساعت

g  

جذب 
 آب

%  

  ساعت8
g 

جذب 
 آب 

% 

10 
 ساعت

g 

ذب ج
 آب

%  

يم
يانگ

 %ن 

1 3/1  30 4/1  40 6/1  60 7/1  70 9/1  90 

2/1 4/1 6/16 5/1 25 6/1 3/33 7/1 6/41 8/1 50 
 كيچوب پالست

30× 13× 3 
mm 1/1 35/1 7/22 45/1 8/31 6/1 5/45 7/1 5/54 85/1 2/68 

2/
69 

1/3 2/3 22/3 2/3 2/3 3/3 45/6 3/3 45/6 4/3 7/9 
7/2 3 11/11 1/3 81/14 1/3 8/14 2/3 5/18 5/3 6/29 

 كيچوب پالست
30× 13× 6  

mm 9/2 1/3 89/6 15/3 62/8 2/3 3/10 25/3 0/12 45/3 9/18 

4/
19 

3/3 5/3 06/6 8/3 15/15 9/3 2/18 9/3 2/18 1/4 2/24 
5/3 7/3 71/5 9/3 4/11 4 2/14 2/4 20 3/4 8/22 

 كيچوب پالست
30× 30× 3 

mm 4/3 6/3 88/5 85/3 2/13 95/3 2/16 1/4 6/20 2/4 5/23 

5/
23 

6/7 8/7 63/2 8/7 63/2 9/7 94/3 8 26/5 2/8 89/7 
2/7 3/7 38/1 5/7 16/4 7/7 94/6 75/7 63/7 83/7 75/8 

 كيچوب پالست
30× 30× 6 

mm 4/7 55/7 02/2 65/7 37/3 8/7 40/5 85/7 08/6 9/7 75/6 

79/7 

8/1 4/2 33/33 8/2 55/55 1/3 2/72 2/3 8/77 27/3 7/81 
9/1 45/2 9/28 9/2 62/52 2/3 4/68 4/3 9/78 44/3 1/81 

 چوب
 آزاد 

30× 30× 3 
mm 

85/1 42/2 81/30 85/2 05/54 15/3 3/70 3/3 4/78 35/3 1/81 

81 
 

5/2 4/3 36 2/4 68 4/4 76 55/4 82 69/4 6/87 
4/2 3/3 5/37 1/4 83/70 2/4 75 43/4 6/84 55/4 6/89 

 چوب
 افرا

30× 30× 3 
mm 

3/2 2/3 13/39 4 91/73 1/4 3/78 4/4 3/91 5/4 6/95 

93/
90 

 
  3×13×30ك بــه ابعــاد ي چــوب پالســتيهــا در نمونــه

ش ي با افزا  ي درصد بود، ول   2/69زان جدب آب    يمتر، م يليم
 6×13×30 با ابعاد  يها در نمونه متر  يلي م 6 به   3از   ضخامت

بـه  د و يـ تـر گرد  سه بار كوچـك  ن جذب آب    زايمتر، م يليم
 كــه ســطح مقطــع يهنگــام. افــتي درصــد كــاهش 4/19

، و بـه ابعـاد      شـد ك مجددا افزوده    ي چوب پالست  يها نمونه
 79/7زان جــذب آب بــه يــد، ميمتــر رســيلي  م6× 30×30

ر يبـودن تـاث    دارين اختالفات، معنـ   يا. افتيدرصد كاهش   

ر چــوب ش ابعــاد را در كــاهش جــذب رطوبــت، ديافــزا
 دهد  ي ميك گواهيپالست

 يها ا دورهيش دفعات و ي با افزا،نكهيگر اينكته د
ش يزان جدب آب هم افزايها، م  جذب آب در نمونه

ها در  دهد كه با جوشاندن نمونه يج نشان مين نتايا. ابدي يم
ها به وقوع  ا اتساع ابعاد نمونهيش و يآب مقطر، افزا

ش ابعاد ي كه افزاينگامگر، تا هيبه عبارت د. وندديپ يم
 ابدي يش ميزان جذب آب هم افزاي م.وجود داشته باشد

 .).3شكل(
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ابعاد نمونه های چوب پالستيک، افرا و آزاد به ميليمتر
 

  افرا و آزاديها ك با ابعاد مختلف و گونهي درصد جذب آب در چوب پالست-3شكل
 

 و يعيها طب چوب( چوب افرا و آزاد، يها در نمونه
زان جذب آب به ي م)بودند يگونه ماده افزودن چيبدون ه

طور كه در  همان. باشد يك ميشتر از چوب پالستيتب بمرا
 جذب ير نزوليك سي ,شود در ابتدا ي مشاهده م3شكل 

د و وش يده ميك ديش ابعاد در چوب پالستيآب با افزا
ك به ي از چوب پالستير نوع ماده ساختمانييبالفاصله با تغ

ش ي افزايدار ي، درصد جذب آب به طور معنيعيچوب طب
 آن يعيوده شدن آب به چوب از خواص طبافز. ابدي يم

 در هنگام كاربرد چوب در يعيت طبين خاصي اياست، ول
م ي كه چوب در تماس مستقي هنگامخصوصه س، بيسرو

 خنك يها رد مانند كاربرد چوب در برجيگ يبا آب قرار م
ب آن ي از معا)2002، 1منسيكل( بتن يها ا قالبيكننده و 

 مانند چوب يوبشود و مواد مركب چ يمحسوب م
                                                 
1 - Clemons 

توانند برطرف   ميياديزن نقصان را تا اندازه يك ايپالست
 .ندينما

 
 ن كمانير قارچ رنگيثأت

ن كمان به عنوان قارچ ير قارچ رنگيأثج مربوط به تينتا
 افرا و يها ك و گونهي چوب پالستيد بر روي سفيدگيپوس

دهد كه كاربرد مواد  ي نشان ميشگاهيط آزمايآزاد در شرا
تواند به طور قابل  يلن ميپروپ ي از نوع پلينافزود

 ي قارچيدگين فراورده را در مقابل پوسي ايا مالحظه
 .ديمحافظت نما

  
  افراچوب گونه يداريناپا

 افرا كه به طـور      يها ج مربوط به كاهش وزن نمونه     ينتا
بـه كـار بـرده      ) شـاهد ( و بدون مواد حفاظت كننده       يعيطب

افرا در برابـر حملـه قـارچ        دهد كه چوب     ياند نشان م   شده
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 كم مقاومت   يلي خ يا  و نشاسته  يبه خاطر داشتن مواد قند    
 خـارج   طين گونـه در شـرا     يـ ن ا ي است و بنابرا   يدنيو پوس 

اد يـ ار ز ي كه احتمال جذب رطوبـت در آن بـس         ازساختمان
هـا و    رشـد قـارچ    ي برا ي دارد تا محل مناسب    ياست آمادگ 

 از يري جلـوگ يابـر شـود    يه م ي توص بنابراين. ها باشد كپك
 فقـط در  ن گونـه    يـ از ا س  يدر هنگام سرو   يحمالت قارچ 

 كـه احتمـال     يطيدر شـرا  . داخل ساختمان اسـتفاده گـردد     
 كـاربرد   , پودر كننده وجود داشته باشـد      يها حمله سوسك 

ر اسـت و بهتـر اسـت        يز خطرپذ ين چوب در ساختمان ن    يا
 آغـشته گـردد تـا از        ي و حفاظت  يچوب افرا با مواد افزودن    

ج يهرحـال نتـا   ه   ب .ز در آمان باشد   يها ن   حمله سوسك  خطر
 ،3 شـاهد در جـدول       ي افرا ي بر رو  يدگياثرات قارچ پوس  

ن كمان  ين چوب در برابر قارچ رنگ     ين است كه ا   ي ا يايگو
 .ار كم مقاوت استيبس
 

 
  هفته6ن كمان پس از ي شاهد افرا در مقابل حمله قارچ رنگيها  كاهش وزن نمونه-3جدول 

 ژهيم وجر شماره
g/cm3 

وزن خشك 
 )گرم(ه ياول

وزن  مرطوب 
 )گرم(

درصد 
 رطوبت

وزن خشك 
 )گرم(ه يثانو

كاهش وزن 
% 

 درجه مقاومت

 يدنيپوس 66/41 05/1 11/111 8/3 8/1 61/0 1
2 64/0 9/1 9/3 26/105 09/1 63/42 == 
3 64/0 9/1 9/3 26/105 09/1 63/42 == 
 يدنيسپو 66/36 14/1 77/77 2/3 8/1 61/0 4
5 61/0 8/1 3/3 33/83 14/1 66/36 == 
6 64/0 9/1 8/3 100 14/1 40 == 
 يدنيپوس 10/42 10/1 100 8/3 9/1 64/0 7
8 69/0 1/2 5/3 66/66 38/1 28/34 == 
9 73/0 2/2 7/3 18/68 47/1 18/33 == 
 يدنيپوس 55/35 16/1 22/72 1/3 8/1 61/0 10
11 61/0 8/1 4/3 88/88 11/1 33/38 == 
12 61/0 9/1 6/3 47/89 17/1 42/38 == 

 يدنيپوس 50/38 - - - - 63/0 نيانگيم
 

 كـه در مقابـل      ييهـا گونـه ) 1967(ي فندل نظربراساس  
ـ  23در    و يشگاهيـ ط آزما ي در شرا  يدگي پوس يها قارچ  ي ال

شتر از  يـ ، ب ي درصد رطوبت نـسب    70گراد و   ي درجه سانت  25
 يها هند، جزء چوب درصد كاهش وزن از خود نشان د   30
 3 كه در جـدول      طور شوند و همان   ي محسوب م  يدنيپوس

ن گونـه در برابـر      ين كاهش وزن ا   يانگيگردد، م  يمشاهده م 
ن افـرا   ي بنـابرا  ; درصد است  5/38ن كمان   يحمله قلرچ رنگ  

 محـسوب   يدنيا پوسـ  يـ ار كم مقاومـت و      ي بس يها  از گونه 
 .شود يم

، )1386(يكـاظم توسـط   ق انجـام شـده      يـ براساس تحق 
 خـزر و از جملـه       يايه در ي حاش ي جنگلها ي بوم يها گونه

 مازنـدران   ياي در ي در آبها  يك سال ماندگار  يافرا، پس از    
- از نمونـه   ي نشدند و بلكه برخـ     يگونه خسارت  چيدچار ه 

ن يـ ن در ا  يبنـابرا . افتنـد يز  يش وزن ن  ي چوب افرا، افزا   يها
ن  مازنـدرا  ياي از چوب افرا كه در در      ييها ق از نمونه  يتحق

دوازده نمونـه   . ديمار شده بودند استفاده گرد    يا ت يبا آب در  
در مقابـل   ) ايـ مار شـده بـا آب در      يت(ن گونه   ياز ا ) تكرار(
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ج آن در   ين كمـان قـرار گرفتنـد كـه نتـا          يحمله قارچ رنگـ   
 .گردد ي مشاهده م4جدول 

ا يـ  شـده بـا آب در      مـار يت يج نشان داد كه افرا    ين نتا يا
ك اختالف  ي فقط   ,ن كمان ي هفته حمله قارچ رنگ    6پس از   

 مـار يت يسه بـا افـرا    ي از نطر كاهش وزن در مقا      ي درصد 3
ــشده  ــيطب(ن ــع. داشــت) يع ــ م,در واق ــاهش وزن ي زان ك

.  درصد بود  58/35ا،  يمار شده با آب در    ي ت ي افرا يها نمونه
 افرا را   يها  ز نتوانست نمونه  يا ن ين، حفاظت با آب در    يبنابرا

 از نظر   بنابراين. دي نما ن كمان محافظت  يدر برابر قارچ رنگ   
چنـان  م   هـ  يدگي مقاومت به حمله قـارچ پوسـ       يبنددرجه

 ).4جدول(د يآ  مي به حسابيدني پوسيها جزء گونه

 
 ن كماني هفته حمله قارچ رنگ6در برابر   مازندرانياي شده با آب درماريت ي افرايها  كاهش وزن نمونه-4جدول

 
 ژهيجرم و شماره

(g/cm3) 
وزن خشك 

 )گرم(ه ياول
وزن مرطوب  

 )گرم(
وزن خشك درصد رطوبت  

 )گرم(ه يثانو
 درجه  %كاهش وزن 

  مقاومت
 يدنيپوس 29/35 10/1 70/64 8/2 7/1 68/0 1
2 57/0 3/1 4/2 61/84 86/0 84/33 == 
3 65/0 7/1 8/2 70/64 08/1 47/36 == 
 يدنيپوس 11/36 15/1 11/111 8/3 8/1 68/0 4
5 63/0 7/1 3/3 11/94 03/1 41/39 == 
6 62/0 7/1 4/3 100 12/1 11/34 == 
 يدنيپوس 77/37 12/1 88/38 5/2 8/1 71/0 7
8 59/0 6/1 2 25 07/1 12/33 == 
9 62/0 5/1 4/2 60 98/0 66/34 == 
 يدنيپوس 87/31 09/1 5/62 6/2 6/1 59/0 10
11 65/0 7/1 5/2 05/47 03/1 41/39 == 
12 58/0 4/1 2/2 14/57 91/0 35 == 

 يدنيپوس 58/35 - - - - 64/0 نيانگيم
 

  آزادچوب گونه يداريپا
ن كمان بر ي رنگيدگيج مربوط به اثر قارچ پوسينتا

ن گونه در برابر حمله يدهد كه اي گونه آزاد نشان ميرو
. دهد ي را نشان ميين كمان از خود مقاومت بااليقارچ رنگ

مها بوده و در يكروارگانزي مقاوم در برابر ميهاآزاد از گونه
ار مقاوم معروف ي خزر به گونه بسيايه دري حاشيجنگلها
 ن كمان اصوالًيچوب درون آزاد در مقابل قارچ رنگ. است

زان يدهد م يج نشان مين نتايگونه كه ا مقاوم بوده و همان
 )يبدون كاربرد مواد حفاظت (يعي طبيها كاهش وزن نمونه

ار با دوام ي بسيها جزء گونهباشد و  ي درصد م5كمتر از 

ن گونه در درجه اول ي ايعلت با دوام. شوديمحسوب م
ن ي است كه در ايادي زي استخراجيعيبه خاطر مواد طب

ژه گونه آزاد باال ينكه جرم ويادوم گونه وجود دارد، و 
ش جرم يباشد و افزا ين وزن مي سنگيا بوده و جزء گونه

به . وب رابطه مثبت داردم با دوام چيرمستقيژه به طور غيو
ن گونه اضافه شود يژه ايزان جرم وي كه هر چه به ميطور

زمها به طور يكروارگاني آن در برابر حمله ميداريزان پايم
ح است كه همه يالزم به توض. شودي افزوده ميقابل توجه

 مقاوم ها ن وزن در مقابل حمله قارچي سنگيهاگونه
 لحاظ يستيبايز مي نيگري عوامل ديداري پايستند و براين
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ه ژي با جرم ويها گونه ممرز از چوب،به عنوان مثال. گردد
اد ي و نشاسته زيدن به علت داشتن مواد قي ول،باالست

ن جرم يبنابرا. شودي كم دوام محسوب ميهاء گونهزج
. دار نداردي رابطه معنها ش دوام چوبيشه با افزايژه هميو

 گرم بر 87/0گونه آزاد  يها ژه نمونهين جرم ويانگيم
 نن وزن بوديمتر مكعب است كه نشان دهنده سنگيسانت

 ).6و 5جداول (باشد   مين گونهيا

 
 ن كماني هفته  حمله قارچ رنگ6 پس از , آزاديعي طبيها  كاهش وزن نمونه-5 جدول

 ژهيجرم و شماره
(g/cm3) 

وزن خشك 
 )گرم(ه ياول

وزن مرطوب  
 )گرم(

 وزن خشكدرصد رطوبت  
 )گرم(ه يثانو

 درجه  %كاهش وزن 
  مقاومت

  مقاوميلي خ 4/3 22/2 56/69 9/3 3/2 89/0    1
2 91/0 7/2 1/4 85/51 62/2 3 == 
3 84/0 9/1 3/3 68/73 84/1 3/3 == 
  مقاوميليخ 2/4 78/2 62/58 6/4 9/2 94/0 4
5 78/0 6/1 1/3 75/93 53/1 2/4 == 
6 90/0 5/2 1/4 64 4/2 ¼ == 
  مقاوميليخ 2/3 94/1 70 4/3 2 85/0 7
8 84/0 3/2 8/3 21/65 21/2 1/4 == 
9 84/0 3/2 8/3 21/65 21/2 1/4 == 
  مقاوميليخ 4 92/1 70 4/3 2 85/0 10
11 78/0 8/1 4/3 88/88 74/1 1/3 == 
12 90/0 5/2 1/4 64 39/2 4/4 == 

  مقاوميليخ 75/3 - - - - 86/0 نيانگيم
 

 كمانني هفته حمله قارچ رنگ6 مازندران، پس از يايمار شده با آب دري آزاد تيها اهش وزن نمونه ك-6 جدول
 ژهيجرم و شماره

(g/cm3) 
وزن خشك 

 )گرم(ه ياول
وزن مرطوب  

 )گرم(
وزن خشك درصد رطوبت  

 )گرم(ه يثانو
 درجه  %كاهش وزن 

  مقاومت
  مقاوميلي خ 1/3 55/1 5/87 3 6/1 86/0 1
2 87/0 7/1 1/3 35/82 65/1 1/3 == 
3 87/0 7/1 2/3 23/88 66/1 3/3 == 
  مقاوميليخ 3/3 03/2 19/76 7/3 1/2 95/0 4
5 88/0 8/1 3 66/66 74/1 9/2 == 
6 76/0 3/1 7/2 69/107 25/1 2/3 == 
  مقاوميليخ 1/3 55/1 5/87 3 6/1 86/0 7
8 85/0 5/1 3 100 45/1 3/3 == 
9 85/0 5/1 1/3 66/106 44/1 4/3 == 
  مقاوميليخ 1/3 84/1 68/73 3/3 9/1 89/0 10
11 84/0 4/1 7/2 85/92 35/1 2/3 == 
12 88/0 8/1 1/3 22/72 74/1 3 == 

  مقاوميليخ 16/3 - - -  87/0 نيانگيم
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ا بود ي گونه آزاد بكار برده شد، آب دري كه برايماريت
هد كه كاربرد د يج بدست آمده، نشان ميكه بر اساس نتا

ش مقاومت چوب در يصد به افزادرم يا فقط نيآب در
 كاهش ,در واقع. ن كمان كمك نموديرچ رنگبرابر حمله قا

 آزاد با كاربرد آب يعي طبيها  نمونهي درصد75/3وزن 
 . دي درصد رس16/3 مازندران به يايدر

وب چـ مار ي ت آن است كه  ياياطالعات بدست آمده گو   
 از يري در جلـوگ ير چنـدان  يثأتواند ت يا نم ي امالح آب در   با

 قـاً ين اطالعات دق  ين كمان داشته باشد و ا     يحمله قارچ رنگ  
ا در گونه افرا است كه     يج مربوط به كاربرد آب در     يه نتا يشب

 يدگي درصد به مقاومت چوب در برابر قـارچ پوسـ          3فقط  
از اطالعات بدسـت آمـده      ). 5 و   4 هايجدول(كمك نمود   

 افـرا   يها گونه ين كمان بر رو   يگدر خصوص اثر قارچ رن    
شود كه گونه افرا از نظـر دوام        يج حاصل م  ين نتا يو آزاد ا  

 قـرار دارد و  يدني پوسـ يعنـ ين درجـه دوام،    ين تـر  يدر پائ 
 يلـ ي خ يعنـ ين درجـه    يگونه آزاد از نظر دوام در بـاال تـر         

ه ي حاشـ  يها در جنگلهـا    ن گونه يهر دو ا  .  دارد يمقاوم جا 
 يداري در پا  يتيار با اهم  يو نقش بس   خزر قرار دارند     يايدر

وجود هـر دو گونـه   .  بر عهده دارندي جنگل يها ستمياكوس
 و يشناســپيــ، تيشناســ ات جنگــليبــه لحــاظ خــصوص

 مهم است   ير خواص به قدر   ي جنگل و سا   يدروژئولوژيه
 ي بعـد  يها  كه موضوع دوام در برابر حمله قارچها در رتبه        

 كـه   ي هنگام يدرخت يها گونه گرياز طرف د  . رديگيقرار م 
 ي جنگلـ  يهـا ستميـ در اكوس ستاده  يـ به صورت درختـان ا    

  از حملـه يعـ يمطرح هستند خود بـه خـود و بـه طـور طب        
 .باشند  ميزمها مصونيكروارگانيم

 
 كي چوب پالستيداريپا

 چـوب  ي بـر رو  يدگيج حاصل از اثـر قـارچ پوسـ        ينتا
 در برابـر   ين فراورده مركب چـوب    يك نشان داد كه ا    يپالست

- هفته 6 فرايندن  يقارچ مقاوم بوده و قادر است در ا       حمله  
زم ي به انـدازه چـوب دورن گونـه آزاد در مقابـل مكـان              يا

 ي فنـدل  يبراسـاس طبقـه بنـد     . ديـ  مقاومـت نما   يدگيپوس

ــه)1967( ــا ، گون ــوبيه ــاد  ي چ ــه ابع  5 × 5/2 × 5/1 ب
ك يـ  قـادر باشـند در       يشگاهيـ ط آزما يمتر كه در شرا   يسانت

 يدگي پوسـ  يهـا  قابل حملـه قـارچ     در م  ي هفته ا  16دوره  
 درصـد كـاهش وزن داشـته        5نـد و كمتـر از       يمقاومت نما 

در . شـوند  ي با دوام محسوب م    يلي خ يهاباشند جزء گونه  
 5 × 10 × 30 چوب بـه ابعـاد       يها  گر نمونه يق د يك تحق ي
 هفته  6ن كمان، در مدت     يمتر در برابر حمله قارچ رنگ     يليم

، 1يكـاظم (اشت  د همراه    را به  يج هم سو با فندل    يهمان نتا 
ن يـ ك سـاخته شـده در ا      ين، چـوب پالسـت    يبنابرا). 1996
 يهـا    جـزء چـوب    ي درصـد  14/3ق با كـاهش وزن      يتحق
ج در  ين نتـا  يـ ا). 7جـدول (د  يآ  مي  با دوام به حساب    يليخ

 دهـد كـه عمومـاً     يقات بوده و نشان مـ     ير تحق ي سا يراستا
د، باشـن يها در برابر حمله قارچها مقاوم مـ     كيچوب پالست 

 ييهانمونه ،)2003 (2 استارك و همكارانش,به عنوان مثال
ه و يـ متر را تهيلي م3×  3 × 89ك با ابعاد ياز چوب پالست

 در 1413D (ASTM) ييكـا يبا استفاده از اسـتاندارد آمر 
 Globusumيهــا در برابــر قــارچيا هفتــه12ك دوره يــ

trabeam  و Trametes versicolorهـا  نمونه .  قرار دادند
ن، يبنـابرا . درصد كاهش وزن نشان دادنـد      6 و   3ب  يترتبه

ك بـا   ي چوب پالسـت   ي درصد 3ق كاهش وزن    ين تحق يدر ا 
ن كمـان،  يمتر در مقابل قارچ رنگـ يلي م3×  10 × 30ابعاد 

در .  كه انجـام شـده اسـت       يقاتير تحق ي است بر سا   يديأيت
ك ي از چوب پالست يتر بزرگيهاگر نمونهيق ديك تحقي
ــريلي م41×  41 ×50( ــاوت ) متـ ــتاندارد متفـ ــا اسـ بـ
)2017ASTM  (ن كمان يبكار برده شد، حمله قارچ رنگ

ها  درصد كاهش وزن نمونه    8/5،  ي هفته ا  16ك دوره   يدر  
ن، يبنـابرا ). 2004 3لپـز و همكـارانش    (را به دنبال داشـت      
ش ي باعـث افـزا    يك بـه طـور عمـوم      يكاربرد چوب پالست  

ــ  ــر حملــه قارچهــا م ــ. ودشــيمقاومــت در براب ــوع يول  ن
زم بـه كـار     يكروارگـان يش و نوع م   ياستانداردها، مدت آزما  

                                                 
1 - Kazemi 
2 - Stark et al 
3 - Lopez et al 
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هر حـال انـدازه   ه كند، كه ب ين مييب را تعيزان تخر يرفته م 
 از  ياك بـه طـور قابـل مالحظـه        يب در چوب پالست   يتخر

 . كمتر است )Solid wood(و يچوب ماس
هـا در مقابـل      و مقاومـت چـوب     هـا   كاهش وزن نمونه  

ر ييـ ش مقاومت بـا تغ    ي افزا فرايندكمان،  ن  يحمله قارچ رنگ  
ــوب  ــوع چ ــاث  ن ــا، ت ــاير تيه ــي طبيماره ــ آب دريع ا و ي

ـ     يك، نـشان مـ    ين در چوب پالست   يپروپليپل ن يدهـد كـه ب
، يدگيچوب افرا و آزاد از نقطه نظر مقاومت به قارچ پوسـ    

 كـه چـوب آزاد      يدار وجود دارد، بـه طـور      ياختالف معن 
كمـان از خـود     ني رنگـ   برابـر در مقابـل قـارچ       10شتر از   يب

 .دهدياستقامت نشان م

 
 كمانني هفته حمله قارچ رنگ6ك، پس از ي چوب پالستيها كاهش وزن نمونه-7جدول

 ژهيجرم و شماره
(g/cm3) 

وزن خشك 
 )گرم(ه ياول

وزن مرطوب  
 )گرم(

وزن خشك درصد رطوبت  
 )گرم(ه يثانو

 درجه  %كاهش وزن 
  مقاومت

  مقاوميلي خ 0 5/3 0 5/3 5/3 08/1 1
2 01/1 3/3 5/3 06/6 2/3 03/3 == 
3 01/1 3/ 3 3/3 0 3/3 0 == 
  مقاوميليخ 03/3 2/3 03/3 4/3 3/3 98/0 4
 مقاوم 71/5 5/3 10/8 4 7/3 14/1 5
6 04/1 4/3 7/3 82/8 1/3 82/8  == 
  مقاوميليخ 94/2 3/3 0 3/3 4/3 04/1 7
8 11/1 6/3 6/3 0 5/3 77/2 == 
9 14/1 7/3 7/3 0 6/3 70/2 == 
  مقاوميليخ 03/3 2/3 06/6 5/3 3/3 01/1 10
11 04/1 4/3 5/3 03/3 3/3 94/2 == 
12 11/1 6/3 8/3 55/5 5/3 77/2 == 

  مقاوميليخ 14/3 - - -= 45/3 05/1 نيانگيم
 

ن انـدازه   يز بـه همـ    يـ ك ن ي چوب پالست  ،گرياز طرف د  
د ي در برابـر قـارچ سـف       شتر از چوب افـرا    ي برابر ب  10 يعني

ا يـ كـاربرد آب در   . دهديم از خود مقاومت نشان      يدگيپوس

هم در چوب آزاد و هم در چـوب افـرا، باعـث اخـتالف               
مـار شـده    ي و ت  يعـ ين چـوب طب   ي در كاهش وزن ب    ياساس
  ). 4شكل(د ينگرد
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افرای شاهد  افرای تيماری  آزاد شاهد  آزاد تيماری  چوب پالستيک
انواع چوب پالستيک و طبيعی

 
 

 كماننيك، افرا و آزاد در برابر حمله قارچ رنگي درصد كاهش وزن چوب پالست-4شكل
 

 ژه و كاهش وزنيارتباط جرم و
 چوب مانند يكي خواص مكانيژه بر روي جرم وعموماً
 ي و خواص كششياف، سختي و عمود بر اليفشار مواز

ش جرم ي كه با افزايم دارد، به طورير مثبت و مستقيثأت
ابد ي يش ميز افزاي ني مانند سختيها، خواصزه چوبيو
 از ي برخير روه بژي جرم ويول). 1982ن، يگريها ر ويبو(

 چوب مانند مقاومت به رطوبت، يكيزيخواص ف
 يدر مواقع. م اثر دارديرمستقيره به طور غي و غيدگيپوس

 مانند يكيزي خواص فيژه بر رويش جرم ويز افزاين
-ي داشته و موجب مي از چوبها اثر منفيخشك شدن برخ
ت يفيجاد شده و به كي در چوبها ايادي زيشود كه تركها

 در چوب يا تاب خوردگي وارد شود و چوب خسارت
 يژه بر روير جرم ويتاث). 1372، يميابراه(جاد شود يا

جاد شده است، ي ايدگيكاهش وزن چوبها، كه بر اثر پوس
ژه و ين جرم وي بي داريدهد كه اختالف معن ينشان م

 چوب اعم از افرا، آزاد و چوب يها كاهش وزن در نمونه
 از يا كه مجموعهيام هنگيك وجود ندارد، وليپالست
ها  در همه نمونهيدگيژه و پوسي مربوط به جرم ويها داده
 يدگيه و پوسژين جرم وي بشود،ون استفاده يك رگرسيدر 

 . )8 ي ال5 يشكلها(گردد  يمدار ظاهر  ياختالف معن
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y = 0.4879x + 3.0417
R2 = 0.0022
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 ژه و كاهش وزن در افراين جرم وي ارتباط ب-5شكل 

 

 
 كاهش وزن در آزادژه و ين جرم وي ارتباط ب-6شكل

 

y = 4.2608x - 1.3679
R2 = 0.0102
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ژه و كاهش وزن در چوب ي ارتباط جرم و-7شكل
 كيپالست

 

y = -85.521x + 86.178
R2 = 0.7311
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ژه با كاهش وزن در همه ي ارتباط جرم و-8شكل
 هانمونه

 
زان يـ زه ميـ ش جرم ويدهد كه با افزايج نشان م  ين نتا يا

 ياد شـده و فـضا     يـ ماده خشك در واحد حجـم چـوب ز        
. ابـد ي يمـ لهـا كـاهش   يرييكروفي ميالر آب در البـه    صوحم

ت يـ  مانور آب در داخـل چـوب امكـان فعال          يكاهش فضا 
ن، يبنــابرا. دهــديل مــيــزمهــا را در چــوب تقليكروارگانيم

 ژه باال مانند آزاد، شمشاد و بلوط عموماً       ي با جرم و   يچوبها
ن گونه تنهـا بـه جـرم        ي ا ياما عامل با دوام   . با دوام هستند  

ز مـواد    ا يي درصـد بـاال    گـردد بلكـه عمومـاً     يه باز نمـ   ژيو
 دوام چوبهـا    ي عامـل اصـل    يا مـواد معـدن    يـ و   ياستخراج
 . )1992، يكاظم(هستند 

ش ي بـا افـزا    ،نكـه ير اسـت ا   ي قابل تفس  8آنچه در شكل    
 يدگيزان پوس يك م يژه در گونه آزاد و چوب پالست      يجرم و 

بـا عـدد    )R2(د و مجموع مربعات ياييبه شدت كاهش م

 يونياط رگرسـ  ن ارتبـ  يـ دار بودن ا  ي نشان دهنده معن   73/0
 .است

  و كاهش وزنييارتباط رطوبت نها
ــدر پا ــان ي ــهي ــارچ و ياك دوره شــش هفت  تمــاس ق
 در داخـل    ك وزن ي افـرا، آزاد و چـوب پالسـت        يهـا  چوب

ط ياسـتراك آگـار و در شـرا        مالـت  ي حـاو  يها شي د يپتر
، ي درصد رطوبت نـسب    70گراد و   ي درجه سانت  23انكوباتور  
هـا بـا     در چـوب   يينهـا زان ارتباط رطوبت    ي و م  يچگونگ

 دركمـان  نيله قارچ رنگـ يها به وس زان كاهش وزن نمونه   يم
-يج نشان مـ   ين نتا يا. گرددي مشاهده م  12ي ال 9 يهاشكل

 و يكـ يزي مختلف بسته بـه خـواص ف  يهادهد كه در گونه  
 و اثرات   ييزان رطوبت نها  ين م يارتباط ب نوع   آنها،   ييايميش

هـا ممكـن اسـت بـا         از گونه  يبرخ. باشديمقارچ متفاوت   

y = 5.3199x + 33.674
R2 = 0.0045
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دار شـدن    به علت خلـل و فـرج       يدگي پوس فرايند يشرويپ
ند مانند افـرا كـه بـا        ي را جذب نما   يادتريشتر، رطوبت ز  يب
افته است  يش  يزان رطوبت آن افزا   ي كاهش وزن، م   يشرويپ
ل ي و ت  يها كه به مواد استخراج     از گونه  ياما برخ ). 9شكل(

ــازه ورود آب ز   ــستند، اج ــز ه ــمجه ــاخت ي ــه س مان اد ب
ـ         يهاليبريكروفيم ن ي خود را ندهند، مانند آزاد كه ارتباط ب

 ي چـوب منفـ    يهـا  در نمونه  ييكاهش وزن و رطوبت نها    
 يدگيزان پوسـ  يش رطوبت، م  ي كه با افزا   يبه طور . باشديم

كدام  چينكه در ه  يت ا ينكته قابل اهم  . دهديكاهش نشان م  
ـ . دار نـشده اسـت    ين ارتباط معن  يها، ا فراينداز   ال هرحـ ه  ب
 چنانچـه   ;ت اسـت  يـ ن واقع يج بدست آمده عبارت از ا     ينتا

 مختلف، بـا هـم در       يكي و آناتوم  يكيزي با خواص ف   يچوب
ش يرند، ممكـن اسـت بـا افـزا        ي قرار گ  يقيسه تطب يك مقا ي

 نظـر بـه    يشتر شود، ول  يها ب رطوبت، كاهش وزن در نمونه    
 متنوع تر   يهاشتر با گونه  يقات ب يتحقج،  ين نتا دار نشد يمعن
 .دينما يطلب مرا 

 

y = 0.0767x + 31.046
R2 = 0.3169
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  با كاهش وزن در افرايي ارتباط رطوبت نها-9شكل

 

y = -0.0095x + 4.2079
R2 = 0.092

2.5
2.7
2.9
3.1
3.3
3.5
3.7
3.9
4.1
4.3
4.5

40 60 80 100 120

رطوبت نهايی   %

 %
ن  
وز

ش 
اه
ک

 و كاهش وزن در يي ارتباط رطوبت نها-10شكل
 آزاد

 

y = 0.5174x + 1.3924
R2 = 0.5805
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 با كاهش وزن در يي ارتباط رطوبت نها-11شكل

 كيچوب پالست

 

y = 0.1855x + 5.0977
R2 = 0.1484
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 و كاهش وزن در همه يي ارتباط رطوبت نها-12شكل
 هانمونه

 
 يريگ جهينت

 كـه   نـشان داد  ك  يوب پالسـت   چـ  ياثرات آتش بـر رو    
ك ين مقاومت در برابر آتش مربوط به چوب پالسـت         يشتريب

ز يـ ن مقاومـت ن   يكمتر. باشديلن م يپروپي پل يبيبا ماده ترك  

. افـرا اسـت   ) شـاهد  (يعيدر برابر آتش مربوط به گونه طب      
 از لحـاظ    ياديـ زان ز يـ ك بـه م   ين افـرا و چـوب پالسـت       يب

 مقـاوم   ين برا يابرابن. مقاومت به آتش، تفاوت وجود دارد     
ـ      يها در برابر آتش ن    كردن چوب   ياز به كاربرد مـواد افزودن
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-ك و گونـه   ين چوب پالست  يب.  است ها مانند انواع بوراكس  
زان جدب آب اخـتالف     يز از نقطه نظر م    ي افرا و آزاد ن    يها

-يها نشان مـ    نمونه يورج مربوط به غوطه   ي نتا .وجود دارد 
ك يها در چوب پالست   ش سطح مقطع نمونه   ي افزا  با دهد كه 

ر يثج مربـوط بـه تـأ      ينتـا . دا كند يزان جذب آب كاهش پ    يم
 يد بـر رو   ي سف يدگين كمان به عنوان قارچ پوس     يقارچ رنگ 

ــت ــوب پالس ــهيچ ــا ك و گون ــرايه ــرا و آزاد در ش ط ي اف
دهـد كـه كـاربرد مـواد        يچنـان نـشان مـ       هم يشگاهيآزما
تواند يما آرد چوب    ياف و   يلن با ال  يپروپي از نوع پل   يبيترك

 يدگين فراورده را در مقابل پوس     ي ا يابه طور قابل مالحظه   
 . دي محافظت نمايقارچ

كمـان در حـدود     نيچوب افرا در برابر حمله قارچ رنگ      
ن كـم   يـ  ا  درصد كاهش وزن نـشان داد كـه احتمـاالً          5/38

 ياديـ  ز يا و نـشاسته   ي به خاطر داشتن مواد قنـد      يمقاومت
ط ين گونـه در شـرا     يـ ا. ن گونه وجـود دارد    ياست كه در ا   

اد يار ز ي كه احتمال جذب رطوبت در آن بس       خارج از درب  
هـا و    رشـد قارچ   ي بـرا  ي دارد تا محل مناسب    ياست آمادگ 

ن گونـه در داخـل      يـ شـود از ا    يه مـ  يلذا توص . ها باشد كپك
 كـه احتمـال     يطيساختمان استفاده گردد، هر چند در شـرا       

 كـاربرد    پودر كننده وجود داشته باشـد،      يهاحمله سوسك 
زان دوام  يـ م. ر اسـت  يز خطر پـذ   ين چوب در ساختمان ن    يا

 شـده بـا آب      مـار يت يبا افرا ) يعيطب( حفاظت نشده    يافرا
 بـا   مـار يتن،  يبنابرا. ش نشان داد  ي درصد افزا  3 ا حدوداً يدر

 افـرا را در برابـر قـارچ         يهـا   ز نتوانست نمونـه   يا ن يآب در 
 يدبنـ لـذا از نظـر درجـه      . ديـ ن كمـان محافظـت نما     يرنگ

 يهـا  هچنان جـزء گونـه     يدگيمقاومت به حمله قارچ پوس    
چوب درون آزاد در مقابل قـارچ        . به حساب آمد   يدنيپوس
 ي را نشان داد به طـور   يين كمان از خود مقاومت باال     يرنگ

بدون كاربرد مواد    (يعي طب يها زان كاهش وزن نمونه   يكه م 
ار بـا دوام    ي بس يها  درصد بود و جزء گونه     75/3) يحفاظت

ن گونـه در درجـه اول       ي ا يعلت با دوام  . شود يسوب م مح
 اسـت كـه در آن   ياديـ  زي اسـتخراج يعيبه خاطر مواد طب  

ـ   يكاربرد آب در  . وجود دارد  ش يصـد بـه افـزا     درم  يا فقط ن

كمـان كمـك    نيرچ رنگـ  امقاومت چوب در برابر حمله قـ      
 يهــا نمونــهي درصــد75/3در واقــع كــاهش وزن . نمــود

 درصـد   16/3 مازندران به    ياير آزاد با كاربرد آب د     يعيطب
 آن است كه امالح آب ياياطالعات بدست آمده گو. ديرس
 از حملـه قـارچ      يري در جلوگ  ير چندان ي تواند تاث  يا نم يدر
ج يه نتـا ي شـب قاًين اطالعات دقين كمان داشته باشد و ا يرنگ

ا در گونه افرا اسـت كـه آن هـم           يمربوط به كاربرد آب در    
 افــرا در برابــر قــارچ  درصــد بــه مقاومــت چــوب3فقــط 
 يدگيج حاصل از اثر قارچ پوسـ      ينتا . كمك نمود  يدگيپوس

ن فـراورده مركـب     يك نشان داد كه ا    ي چوب پالست  يبر رو 
 كي  در برابر حمله قارچ مقاوم بوده و قادر است در          يچوب

 به اندازه چوب دورن گونه آزاد در مقابل         يا هفته 6 فرايند
ك ين، چوب پالستيابرابن. دي مقاومت نما يدگيزم پوس يمكان

 ي در صـد   14/3ق با كاهش وزن     ين تحق يساخته شده در ا   
 .ديآي با دوام به حساب ميلي خيجزء چوبها

ها و مقاومت  به كاهش وزن نمونه,يك نگاه كليدر 
 فرايندك ي ،ن كمانيها در مقابل حمله قارچ رنگچوب
 يمارهاير تيثأها، تر نوع چوبييش مقاومت، با تغيافزا
ن در چوب يپروپليا و بكار بردن پلي مانند آب دريعيطب

ن چوب افرا و آزاد از نقطه يدهد كه بيك نشان ميپالست
دار وجود ي، اختالف معنيدگينظر مقاومت به قارچ پوس

 برابر در مقابل 10شتر از ي كه چوب آزاد بيدارد، به طور
گر چوب ياز طرف د. داشتن استقامت يقارچ رنگ

شتر از چوب ي برابر ب10 يعنين اندازه يهمز به يك نيپالست
 از خود مقاومت نشان يدگيد پوسيافرا در برابر قارچ سف

 . داد
دهد كه اختالف  يچنان نشان م ون هميج رگرسينتا
 يها ژه و كاهش وزن در نمونهين جرم وي بيدار يمعن

ك وجود ندارد، يچوب اعم از افرا، آزاد و چوب پالست
 مربوط به جرم يها  از دادهيا  كه مجموعهي هنگاميول
ك جا يها با هم در   در همه نمونهيدگيژه و پوسيو

 اختالف يدگيه و پوسژين جرم ويشود، ب ياستفاده م
 .ديگرد يدار ظاهر م يمعن
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زان كاهش وزن ي مو يين رطوبت نهايارتباط بوع ن
 مختلف يهاكمان در گونهني قارچ رنگبر اثرها نمونه

.  آنها، متفاوت بودييايمي و شيكيزيبسته به خواص ف
 به علت خلل يدگي پوسفرايند يشرويها با پ از گونهيبرخ

 را جذب نمودند، مانند افرا يادتريشتر، رطوبت زيو فرج ب
ش يزان رطوبت آن افزاي كاهش وزن، ميشرويپكه با 

 يها مانند آزاد كه به مواد استخراج  از گونهياما برخ. افتي
اد به ساختمان يجازه ورود آب زل مجهز بودند، ايو ت
ج بدست يبهرحال نتا.  خود را ندادنديها ليبريكروفيم

 با خواص ي چوبيها دهد، چنانچه گونه  ميآمده نشان
 يقيسه تطبيك مقاي مختلف، با هم در يكي و آناتوميكيزيف

 كاهش وزن در ش رطوبت، عموماًيرند، با افزايقرار گ
ج به دست ينكه نتايبه ا نظر يشود، ول يشتر ميها ب نمونه

 يها شتر با گونهيقات بيدار نشده است، تحق يآمده معن
 .دينما  ميتر را طلب متنوع

 
 سپاسگزاري

 كه هايثم سلطانيو مدوار يدكتر اصغر امآقاي له از يوس نيبد
 . شود ير و تشكر ميق كمك كار بودند تقدين تحقيدر ا
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Abstract 
     Wood Plastic Composite as new wood component products is made by wood fiber or powder elements 
with thermoset or thermoplastic materials. In recent periods of ten years the components have been 
produced by west industrial countries and as well in United State of America as wood water resistant 
materials. Samples of wood plastic and untreated wood specimens of maple and elm were prepared in 
laboratory. The effects of water, fire and fungus (Trametes versicolor) on the wood samples with using 
ASTM and EN standards were investigated. The results showed that the highest resistance wood samples 
against fire was related to wood plastic made by polypropylene and the lowest resistance of wood 
samples was associated to untreated maple. In the case of floating samples in water, results indicated that 
increase cross section of wood plastic decreases the rate of water penetration in wood samples. The 
results of fungal attack in laboratory tests on wood plastic samples showed that component made by 30% 
polypropylene and 30% polyethylene and 40% wood fiber is able to resist significantly against rotting 
fugal. 
The weight loss of untreated maple samples against fungal attack was 38.5% that probably is related to 
being high percent of sugar and starch materials in wood species. There was a difference about 3% of 
weight loss between natural maple (control) and maple treated by sea water. Therefore, maple is a 
perishable species in wood durability classification. Heartwood of elm was very resistant to wood rotting 
fungus and the mean weight loss of wood samples was 3.75%. As a result in wood classification this 
wood specie is very durable. Appling of sea water only 0.5% increased wood resistance to fungal activity. 
The results of fungus attack on wood plastic showed this wood product is very resistant and during 6 
weeks incubation only 3.14% of its weight was decreased. 
 
Key words: Wood Plastic Composite, Polypropylene, Polyethylene, Maple, Elm, Water, Fire and 
Trametes versicolor 
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