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 مقدمه
اسوت   یدیطببسپار  ستیز نوعیو  مرکب یا مادهچوب 

 دوست آببات یو ترکساختار ل متخلخل بودن یدل هبکه 

شودت   به ،سلولز یژه سلولز و همیو بهاش،  دهنده لیتشک

 یدگیو در اثر جذب رطوبت دچار واکشو  استر یپذ نم

ن، جذب رطوبت توسط چووب، آن  یبر ا عالوه. دشو یم

از عوامول   یت برخو یو فدال یبورا  یط مناسوب یرا به محو 

گور،  ید یاز سوو  .[2، 1] کنود  یل مو یتبد یمخرب قارچ

د از خود مقاوموت نشوان   ین ماده در برابر پرتو خورشیا

و  [3] شوود  یم یر رنگ و هوازدگییدهد و دچار تغ یمن

ترشوندگی سطح چوب و زبوری آن فزونوی    ،آن در پی

استه کنیز آن  یاز بازارپسنددر نهایت، و  [5، 4] ابدی یم

چووب   سطح باید، یکاربرد دیداز  این دلیل  به. دشو یم

ا بوا  یو  شوود  نگهوداری گونواگون   یهوا  دهنده پوشش با

آن  ییایمیسوواختار شوو ،گونوواگون یمارهووایاسووتداده از ت

ا یو  یاز هووازدگ  یرات ناشو ییو تا در برابور تغ  یابدر ییتغ

 .[6] شودتبادل رطوبت حدظ 

و  یط جوو یشرا برابرچوب در  نگهداری سطح یبرا

 یگونواگون  یهوا  دهنوده  پوششو  ها روشاز  ،جذب آب

و  یافزودنو  ، موواد هوا  پرکننوده و  ها رنگدانه، ها نیرزمانند 

ن یاز بوو. [8، 7] شووود یمووناقوول اسووتداده   یهووا حووالل

 دهنود  یمو ندوذ را نشان  نیبیشتر ها نیرز ،ها دهنده پوشش

در  یخووود عاموول مزاحموو ،رطوبووت چوووب یگوواه .[8]

 ،نیبنوابرا  .[8] اسوت چووب   یبر رو ها پوششدن یچسب

اسوت کوه    یپوششچوب، پوشش ن یبهتر گدت توان یم

 یاز سوو نشوود.   کنوده از سطح چووب   زیاددر رطوبت 

ر ییو رفته تغ ارک بههرچه پوشش  ،بازار ۀقیگر، بسته به سلید

 ییبوا یداشوته باشود و ز   در هنگوام کواربرد   یکمتور رنگ 

   پسندتر خواهد بود.بازار ،کندرا حدظ چوب  یدیطب

، اسوت م و متخلخول  ظچووب نوامن  سوطح  ازآنجا که 

 یبورا  یمهمو از یو ن شیآن پو  ینگییسطح و مو یندگترشو

ن مووارد سوبب   یو . ا[8] اسوت  سطح مناسب یده پوشش

دهنوده   پوشوش  مواد  ن چووب و  یتماس بو  سطحش یافزا

از  یریو جلووگ  مناسب یده پوشش ابن یهمچن ،شوند می

از  یناشو  یهوا  تنش ،سطح چوب ط بایمح یتبادل رطوبت

 در یطووبت تبوادل ر  .ابندی یماهش ک جذب و دفع رطوبت

اثرگوذار   زیو پوشش بور سوطح چووب ن    یحدظ چسبندگ

 یتبادل رطووبت  در برابرچوب  ی. هرچه پوشش رواست

 یبورا تر خواهود بوود.   یشز بیدوام پوشش ن ،باشد تر مقاوم

 عامول دو  ،سطح چووب بر دهنده  پوشش بهتر یچسبندگ

د یو با یپوششو  مواد  الو(    :ردیو مودنظر قورار گ  باید ر یز

  آغواز ژه چووب  یو و بوه )چوب  یها هدرون حدر یخوب به

 یداخلو  یهوا  تونش د یبا دهنده پوشش ماد ؛ ب  ندوذ کند

 یهوا  قسومت را در تمام )ناشی از جذب و دفع رطوبت  

 .[8] کسان به حداقل برساندیطور  بهچوب 

توسوده و کواربرد موواد،     ینوانو بورا   هوای  فناوریدر 

. ندشوو  یمو اسوتداده   گونواگون  یهوا  سوتم یسو  ها دستگاه

 یهووا یژگوویو ...، نووانونقره و ینووانوروچووون  یاتنووانوفلز

ن یو ممکن است خواص ا یگاهکه  دارند یفرد به منحصر

 متدواوت  هوا آن یعنصور  فلوز  یژگو یو بوا  کامالً ،نانوذرات

نوانوذرات ماننود    یهوا  یژگو یاز و یبا توجه به برخ. دباش

، آنهوا کنواخوت  ی یپراکندگت یقابلنه و یذرات، هز  انداز

 یکاربردهوا  ۀنو یدر زم آنهوا از  تووان  میرسد که  ینظر م به

مثوال،   ید. بورا کر یبردار بهره یخوب به زیچوب ن یحداظت

در  کوچکشوان   انوداز ل یو دل بوه نوانوذرات   رسد یمنظر  به

ا یو  ییتنهوا  بوه نوانوذرات   .[9] کننود  موی ندوذ  بیشترسطح 

اربرد کو ت یو قابل یشده بوا موواد پوششو    بکیصورت تر به

افوزایش  رو بوه  نیوز   زمینوه ن یدر ا  پژوهش  دارند. گستر

 [10]  2011) غالمیووان و همکوواران یبررسوودر  .اسووت
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 و لریسو  چووب بوا   یده پوششبا  گزارش شده است که

ل یو کوفینوانوذرات زا ن یهمچناستر براق و  یم پلیلر و نیک

بوه جوذب آب را   چووب  مقاوموت   توان یمل یکوسیو زا

. [10] کواهش داد را ع یگواز و موا   یریو ندوذپوذ  افزایش

 یکوا  جنووب   یهوا  نمونوه بررسی دیگوری،  همچنین در 

درصود   5و  5/2، 1زان یبه م ید رویبا نانواکس تحت خأل

در برابوور  هوا  نمونوه کوه   دادج نشوان  ینتوا و  شودند موار  یت

و بوا   انود مقواوم انه یو حمالت مور آب و جذب ییآبشو

 شوود  یمو شوتر  یب زیو چوب ن مقاومت ،ش غلظت نانویافزا

بوات  کیاز تر یمنود  بهوره ، یطو یمحسوت یزلحاظ به. [11]

چووب   یهوا  کننده اشباعو  یا مواد حداظتیساخته  دتیطب

 در پژوهشوگران ن بوده اسوت.  ارباز مدنظر محققیز از دین

آنهوا   یبه اثرگوذار  ،چوب بر ن موادیا یحداظت تأثیرنار ک

 یهووا یژگوویور ییووغو ت ی، هوووازدگیسووطح در حداظووت

تمیوز و همکواران    مثوال،  ی. بورا انود  پرداختوه ز ین یسطح

 یهووا نمونووهر رنووگ در ییووتغ یبووه بررسوو [12]  2007)

بووات کیشووده بووا تر حداظووت یچوووب کووا  جنگلوو بوورون

را بوا   یکوا  جنگلو   یهوا  گوناگون پرداختند. آنان نمونوه 

ل الکول و  یو توزان، فورفوری، ککآرسنات مس، روغن بزر

CCA پوشوش  یکآرسون  -رومک-مس یب حداظتکی)تر  

 سوواعت در برابوور 800موودت  بووهرا  آنهوواو سووپس  داده

کوه مشوخ    نود  دشده قرار دا عیتسر یهوازدگ یها دوره

 یکمتور ر رنوگ  ییو توزان، تغیجز ک بهمارها یت همۀدر  شد

ر ییو تغ کوه   یحوال  در ،دهود  یم یشاهد رو ۀنموننسبت به 

 .[12] است شاهد ۀنمون  اندازتوزان به یرنگ ک

نوار  کدر  هوا  دهنوده  پوششاشاره شد  گونه که همان

 ،یاز تبادل رطووبت  یریچوب و جلوگ یحداظت سطح

 یافکو ت یو ز مطلوبیو ن یبازارپسند دیدگاهاز  ستیبا یم

 یسوطح  یهوا  یژگو یو رییو تغ آگواهی از داشته باشوند.  

هر  کاربرد ۀنیزمپژوهشگر در  کی کار ۀمرحلن ینخست

 یهوا  پوشوش  یاثرگذار سنجش منظور به  دهندهپوشش

 هوا  پوشوش از  ی. برخو است سطح چوبمورد نظر بر 

چووب ماننود رنوگ،     یسوطح  یها یژگیو هبودسبب ب

 یرنوگ بور رو   یگدو چسبن یداری، پایریپذ نم، یزبر

گونوه  نیو گر اید یو برخ شوند یمره یسطح چوب و غ

پوششاثر چند نوع  یه بررسن پژوهش بیدر ا. ستندین

 یشده بوا پوشوش سونتز   بیکا تریو نانو  یدیطب  دهند

چووب   یسوطح  یها یژگیور ییتغبر  ،مانند روغن جال

ت یو تا قابل شود یمپرداخته  یده پوششپس از ش و یپ

نسبت بوه آب   یو ترشوندگ یر رنگ، زبرییدر تغ آنها

 یهووا پوشووشاز کنووونی، . در پووژوهش ده شووودیسوونج

و  ینوانورو نوار ذرات  کون در یکلیو روغن س توزانکی

 آنهاشده با روغن جال استداده و اثر  بکیترتوزان کینانو

   .شد یچوب بررس یسطح یژگیبر و

 ها روشاد و مو

 مواد

ر یو ن پوژوهش شوامل مووارد ز   یو در ا شده مواد استداده

 بودند:

از یو چوب موورد ن  ؛ (Fagus orientalis)چوب راش

ت مودرس،  یو دانشوگاه ترب  یپژوهشو  یآموزشاز جنگل 

ه شود. پوس از خشوک کوردن     یو ته یدیمنابع طب  دانشکد

 متور  یلو یم 70ن )فشوار  کو  کدر دستگاه خأل خشو  چوب

دن رطوبوت  یو رسو   گوراد  یسانت ۀدرج 60 یوه و دمایج

با سوطح مماسوی    ییها نمونه، درصد 10چوب به حدود 

توا   شودند  یو گنودگ ه یو تهمتور   یسانت 2×10×20ه ابداد ب

. سوطح  شوده داشوته باشوند    پرداختکنواخت و ی یسطح

 پرداخت کامل شود توا   120  شمار  سمبادنیز با  ها نمونه

سور  یم یدهو  پوشوش ش و پوس از  یپ یها شیآزما اجرای

 .شود
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زرد رنوگ   بوه ) کبوزر روغون  شامل  ؛ها هدهند پوشش

( و مخصوص یخد ییو بواست ن یریآن ش  مز، ییطال

 از کمتور  آن وزن مخصوص و دارد کبزر ۀدان یه بویشب

 کونیلیسو روغن ،  است متر مکدب یگرم بر سانت 931/0

با  4pHبا  درصد 1) توزانی، نانوکبو  یرنگ و ب ی)ب 9000

مووورا و  روش بووهشووده  سوونتز  نووانومتر 39ذرات   انووداز

 درصود  99وص )با خل ینانورو، [13]  2008)همکاران 

 ، مورک ت کسواخت شور  متر نوانو  10-30ذرات   اندازو 

 سوووواخت شوووورکت موووورک د )یوووودریک انیوووومالئ

g/mol069/98M= . شیبو  ییزدا لیاست ۀدرج باتوزان )یک 

 دالتووون 100000-300000یوزن مولکووول، درصوود 85از 

 10000 نور یتو  ، روغون جوال   اکوروس  تکساخت شور 

 ودند.     بداخلشده از بازار  هی)ته

 پژوهشروش 

   ها نمونهسطح  یده پوشش

بوه   ییموها قلماز چوب با استداده  یسطح یده پوشش

انجوام   یسو  یسو  10 یهوا  سرنگو  متر یسانت 5 یپهنا

 هوا  هدهند پوششاز  ینی، حجم مدکار نیا یبرا .گرفت

خته ینمونه ر یبر رو سرنگ با استداده از  تریل یلیم 6)

هور   یبورا  .شدسطح پخش  یبر رو مو قلمو سپس با 

 ،ریو در زکوار رفوت.    بوه جداگانه  ییمو قلمنوع پوشش 

 هوا  هدهنود  پوشوش از  یوک هور   یبرا یده پوشش  ویش

   آورده شده است:

ابتوودا  :ت  ونانیک ن  انوب روغ  ج         ا ی  ترک

شد  ختهینر ریدرصد در ت 1 یتوزان با نسبت وزنیک نانو

ند. سوپس  ینر به حالت شناور درآیتا ذرات نانو درون ت

 1با نسوبت  نر  به روغن جال یت -توزانیک نانومحلول ) 

 ،هوا  نمونهاز  یکهر  یده پوشش یبرا .شداضافه  1به 

توور محلووول یل یلوویم 3روغوون جووال بووا   لیتوور یلوویم 3

مخلووو  سووپس و  شوودب کیووتر( نووریت -توزانینووانوک)

از آن  پوس و  انتقال یافوت نه هر نمو یبر روشده  هیته

   صورت گرفت. مو قلمبا  یده پوشش

ز یو نجوا ن یدر ا :ین انورو ب روغج       ا   یترک

درصود در   1 یبا نسبت وزن ینانوروابتدا  ،باالهمانند 

نور بوه حالوت    یخته شود توا ذرات نوانو درون ت   ینر ریت

نور  بوه   یت -ینوانورو ند. سوپس محلوول )   یشناور درآ

 3 هر نمونوه،  یده پوشش یراب .شدروغن جال اضافه 

 -ینوانورو تر محلوول ) یل یلیم 3تر روغن جال با یل یلیم

انتقوال  هور نمونوه    یدرنظر گرفته شود و بور رو  ( نریت

 .صورت گرفت مو قلمبا  یده پوشش سپس و یافت

د یک اسو یتور اسوت  یل یلیم 5ابتدا  درصد: 5تونان یک

گورم   5و سوپس   هشدحل  تر آب مقطریل یلیم 100در 

ساعت بوا   3مدت  بهو نمونه  شدان به آن اضافه توزیک

. پوس از آن، بوا کموک    شود مخلوو    زنهماستداده از 

مووالر،   1م ید سدیدروکسیک و هیدریکلر دیمحلول اس

5 pH م شد.یمحلول تنظ یبرا 

 5 ید با نسوبت وزنو  یدریک انیابتدا مالئ :رکزروغج  

سوپس بوا اسوتداده از     ؛اضافه شود  کبزردرصد به روغن 

 یبورا  ب بوا هوم مخلوو  شود و سوپس     کین تریا همزن

 یگرمواده  گراد یسانت ۀدرج 120 یدر دمابهتر،  یختگیآم

چووب،   یهوا  نمونوه  یدهو  پوشوش  یبرا. صورت گرفت

تر از محلول بر سطح هر نمونه منتقل یل یلیم 6 همانند باال

به طوور   متر یسانت 5 یبه پهنا ییمو قلماز با استداده و  شد

   .شدچوب پخش سطح  یبر روکنواخت ی

 ،کرزبو ز همانند روغن ینجا نیدر ا ؛کونیلیروغج س

روغون   ادرصود بو   5 ید بوا نسوبت وزنو   یو دریک انیمالئ

 120 یدر دموا شوده   هیو ته  زیو آم شدب کیترکون یلیس

ب کیبا هم تر یخوب بهتا  شد یگرماده گراد یسانت ۀدرج
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چووب راش،   یهوا  نمونهسطح  یده پوشش یبرا .شوند

سوطح هور نمونوه منتقول      یروحلول بر تر از میل یلیم 6

 یبووراز یوون متور  یسووانت 5 یبوه پهنووا  ییمووو قلووم. از شود 

 .استداده شد ها نمونهپوشش بر سطح  یساز کنواختی

هوا در  آن هموۀ  ،هوا  نمونوه سطح  یده پوششپس از 

سواعت در آون   24مدت  به گراد یسانت درجۀ 60 یدما

 جوز  بوه )شووند   کامل خشکطور  بهتا  شدند  دادهقرار 

 تا خشک شد سرعت  بهو ط یمح یتوزان که در دمایک

 و سووطح، ی، زبووریسوونج رنووگ یهووا شیآزمووابتوووان 

انجوام   ها نمونهسطح  یتماس بر رو ۀیزاو یریگ اندازه

 یژگیبر و ها پوشش یگذارراز اث یقیبرآورد دق و گیرد

مودت دو   بوه  هوا  نمونوه البتوه   .دیآدست  بهآنها  یسطح

 ۀدرجو  25دموای حودود    هدته در شرایط کلیماتیزه بوا 

درصد قرار داده شدند  65و رطوبت نسبی  گراد یسانت

 تا به تدادل رطوبتی با محیط پیرامون خود برسند.

 ها شیآنما

 ر رنگییتغ یریگ اندانه

 سونج  رنوگ ن فواکتور از دسوتگاه   یو ا یریگ اندازه یبرا 

مجهز به منبع    Micromatch- Sheenاسپکتروفوتومتر

درجه استداده  10استاندارد   کنند مشاهدهو  D65 ینور

  محودود ن دسوتگاه در  یو ا شده از ساطع یپرتوهاشد. 

ن یو ا یهوا  داده. هستند  یمرئ نانومتر )نور 400 – 700

و  ASTM D-2244 [14]دستگاه مطابق بوا اسوتاندارد   

CIE Lسووتمیدر س
*
 a

*
 b

سووتم ی. سشوووند یمووارائووه  *

CIELAB است کوه در آن   یبدد سه یرنگ یک فضای

Lکتورفا
توا   0و از  سوت ها نمونوه  یروشن  دهند نشان *

کووه  اسووت 100 یروشوونر اسووت. حووداکثر یوومتغ 100

صودر   یروشون د است و حوداقل  یرنگ سد  دهند نشان

a. دهود  یمو را نشوان   هوا  نمونوه  یرگیاست که ت
bو  *

 *  

ب در امتوداد  یو ترت بوه  یکند که هر ا یگرید یفاکتورها

  و در امتوداد  a-) ی  تا سبزa+) یاز قرمز هاXمحور 

  را نشوان  b-بوودن )  ی  تا آبو b+) یها از زردYمحور

از ز یو ن هوا  نمونوه اختالف رنوگ   ۀسیمقا ی. برادده یم

 براسواس ن فواکتور  یو . اشوود  یمو اسوتداده   E∆فاکتور 

ند یدوم برآ ۀشیاز رو   4-1 یها رابطه)ر یز یها رابطه

∆L
* ،∆a

b∆و  *
ر رنوگ  ییو شدت تغ دیآ یمدست  هب *

 .دهد یمرا نشان  ها نمونه

(1  2 2 2E L a b     
(2  * * *

b aL L L   
(3  * * *

b aa a a   
(4  * * *

b ab b b   
ش پارامتر پوس  سنج  دهند نشان bو  a یها سیاند

 .اند یده پوششش  از یو پ

 سطح ین ر

ش و یپو  هوا  هنمونو  سطح یزبر شدتاز  یآگاه یبرا 

 سووطح سوونج یاز دسووتگاه زبوور ،یدهوو پوشووشپووس از 

HUATEC  مدلSRT-6200 ن دستگاه یاستداده شد. ا

ن یانگیو م Ra. کند یم یریگ اندازهرا  Rzو  Raدو فاکتور 

  در حسوگر است که سوزن دستگاه ) ییها یبلندتمام 

توا   05/0  با دقوت  متر یلیم 5/17)شده  نییر تدیخط س

پوس از   متور  یلیم 5/2دستگاه  کات آفو میکرون  10

 ۀقلو  5ن ارتدواع  یانگیو مز یو ن Rz. دهد یمش نشان یمایپ

    .استق یعم  در 5مرتدع و 

 تماس ۀیناو

 یهووا نمونووه یشووش سووطحکبووردن بووه  یپوو یبوورا 

ا دفوع آب از روش  یو شده نسبت به جوذب   دار پوشش

آب نسوبت بوه سوطح نمونوه       قطر ستما ۀین زاوییتد

سونج مودل    هیدستگاه زاواز  کارن یا یبرااستداده شد. 



  1395، بهار 1، شمارۀ 69های چوب، مجلة منابع طبیعی ایران، دورۀ  جنگل و فرآورده  
178 

PGX-Goniometer ۀیو زاوشد.  استدادهئد ساخت سو 

صودر   ۀلحظو فرود قطره یوا در هموان    ۀلحظدر تماس 

حجوم هور قطوره آب برابور     برای سنجش، شد.  تدیین

 .  شدتنظیم  تریکرولیم 5/3

نمونووه چوووب  پوونجبوواال،  یهووا شیآزمووا ۀیوولکدر 

بووار  پوونجز یووهوور نمونووه ن یو بوور روآزمووایش شوود 

 ها نمونهتداوت  ۀسیمقا ی. براگرفتانجام  یریگ اندازه

 یهووا داده، یدهوو پوشووشنوووع ش و پووس از  یپوو یبوورا

)نوع  t-student یروش آزمون آمار بهز یآمده ن دست به

 سه شدند.ی  مقایجدت

 و  حث جینتا

   یسنج رنگ

سووه بووا یشووده در مقادار پوشووش یهووا نمونووهاز  یینمووا

. در شوود  یمو ده یو د 1کل در شو بدون پوشش  یها نمونه

. شوود  موی مشاهده  یصورت کل بهاثر پوشش  ها نمونهن یا

شودن   تر رهیت  دهند نشان ها پوششن یا یا مشاهده یبررس

 ،ن مشواهده یشدن ا تر انینما یراچوب راش بود. بسطح 

 یهاو مد Sheenدستگاه اسپکتروفوتومتر  از یریگ با بهره

CIE L یرنگ
*
 a

*
 b

 .  ندشد نییتدهر نمونه  یبرا *

در  هوا  پوشوش  ۀهمو  یبورا *L  یریو گ انودازه ج ینتا

 ،ز گدته شود یه در باال نکگونه  همان آمده است. 2شکل

L* رنوگ سوطح    یرگو یو ت یزان روشون یم  دهند نشان

 ها نمونه ۀهمنشان داد که در  ین بررسیاچوب است. 

ن یو . اکورد دا یو کواهش پ  *Lزان یم یده پوششپس از 

نسوبت بوه    هوا  نمونوه سطح شدن  تر رهیتانگر یکاهش ب

 شده داده پوشش یها نمونهبود. در  یده پوششش از یپ

ن یو داد. ا یرو *Lافت در پارامتر  نیکمتر ،توزانیبا ک

ن یو سطح مربو  به ا یرگیت نیکمترن مدناست که یبد

ماننود   لمیز سواختار فو  یو ل آن نیو پوشش بوده است. دل

ه پوشوش  کو  یدرحوال  اسوت؛ آن  یرنگو  یبو توزان و یک

 یرگو یت یدهو  پوششپس از  کون و بزریکلیس یروغن

 را در چوب سبب شدند. یبیشتر

 یهوووا نمونوووهدر  *aپوووارامتر  یریوووگ انووودازه

ن یا یده پوششز نشان داد که بر اثر ین شده داده پوشش

اسوت   ین در حالی . ا3)شکل  ابدی یمش یافزا یژگیو

کون و یلیروغن سو  یها پوششش به یافزا نیبیشترکه 

شوده  مربوو  بوود و     دار کیو الئمسپس روغن بزرک )

 *aش یده شود. افوزا  یتوزان دیآن در پوشش ک نیکمتر

قرمزتور   یسو بهچوب  یها نمونهر رنگ ییتغ  کنند انیب

کون و یلیاسوتداده از پوشوش سو    رو ازایون شدن است. 

 یهوا  نمونوه روغن بزرک سبب قرمزتور شودن سوطح    

بوا   یدهو  پوشوش  ،تور  نییپوا گاه ی. در جاشود یمچوب 

 یزان )مخلووو  بووا روغوون جووال  و نووانورو توینووانوک

تووزان  یشتند. کواربرد ک قرار دا)مخلو  با روغن جال  

سوطح   یسوبب قرموز   یاندک  ،راش یده پوشش یبرا

 *bسطح چوب بر پوارامتر   یده پوششچوب شد. اثر 

ن یو ا یریو گ انودازه آورده شده اسوت.   4ز  در شکل ین

 *b ،سوطح چووب   یدهو  پوششپارامتر نشان داد که با 

مربو  به پوشوش   *bش یافزا نیکمتر. ابدی یمش یزااف

بوا   کمتور  یاز مقودار  هوا  پوشوش ر یتوزان بود و سوا یک

برخووردار بودنود.    یکسانی تنسب بهمشابه و  یتیوضد

سوطح   یل زردیو ش تمایبور افوزا   یگوواه  *bش یافزا

. با توجوه بوه پوشوش    است یده پوششچوب پس از 

ر ییو پار تغبسو  سوت ین زیتوزان، ایک رنگ یبگونه و  لمیف

وجووود  بوه چووب راش   یسوطح  یرا در نموا  یچنودان 

سواختار   ۀواسوط  گور، بوه  ید یهوا  پوشش؛ اما آورد ینم

همراه  بهن احتماالً یخود و همچن یو رنگ ذات ییایمیش

ر ییو هموراه خوود در تغ   یهوا  حوالل بات و یداشتن ترک

 .دارند یاندکتأثیر رنگ سطح چوب 



 سطحی چوب راش یها یژگیگوناگون بر برخی و یها دهندهثیر پوششأت 
179 

  

 کونیلیروغن س توزانیک

  
 )مخلوط با روغن جال( توزانینانوک )مخلوط با روغن جال( یرونانو

 
 شده( دار کیمالئ) کبزرروغن 

 گوناگون یها هدهند پوششبا  یده پوششاز  پسپیش و  ها نمونهر رنگ ییتغ .1 شکل

 (یده پوششپس از  :نییپا نمونۀ، یده پوششش از یپ: باال نمونۀ)

 
 گوناگون یها پوششبا  یده پوششاز  پس و شیپچوب راش  در *Lروشنی پارامتر ر ییتغ .2ل کش
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 گوناگون یها پوششبا  یده پوششش و پس از یدر چوب راش پ *aپارامتر ر ییتغ .3ل کش

 
 گوناگون یها پوششبا  یده پوششش و پس از یدر چوب راش پ *bپارامتر ر یی. تغ4ل کش

E* رنوگ سوطح    یرات کلییاست که تغ یمترپارا

نود  یان پارامتر بری . ا5)شکل  دهد یمرا نشان  ها نمونه

رنوگ   یر کلو ییو تغ یپارامترهاست. بررس ۀهمرات ییتغ

تووزان دچوار   یپوشوش ک  یدارا یها نمونهنشان داد که 

 شده داده پوشش یها نمونهر رنگ شدند و ییتغ نیکمتر

)مخلوو  بوا    توزانیکون و سوپس نوانوک  یلیبا روغن س

 یهوا  پوشوش . داشتند یتریشر رنگ بییروغن جال  تغ

)مخلوو  بوا روغون جوال  و روغون بوزرک        ینانورو

نظور   بوه  قورار داشوتند.   یبدد ۀرتبشده  در  دار کیمالئ)

، ونیکلیروغون سو   بیشوتر ر رنوگ  ییو ل تغیو دل رسد یم

 باشود. ست نوور  کدر شآن  ییو توانا ییایمیساختار ش

ون یکلیروغن س یو برا 1ست نور در هوا کب شیضر

ماننود و   لمیل ساختار فیدل بهتوزان کی .[15] است 52/1

چووب   یدو یان شودن رنوگ طب  یدر نما یماند رنگ یب

رنوگ   یلو کر ییدر تغ یر چندانیتأث رو و ازاین شود ینم

گدووت چوووب  توووان یموو، هووا پوشووشان یوو. در مردنوودا

از نظوور رنووگ شووباهت  توووزانکیبووا  شووده داده پوشووش

 بدون پوشش دارد. به چوب یبیشتر
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 گوناگون یها پوششبا  یده پوششش و پس از یدر چوب راش پ E تغییر رنگ کلی یا .5 شکل

   سطح ین ر

. انود  شوده آورده  7و  6 یهوا  شکلسطح در  یج زبرینتا

در  Rzو  Raدو فواکتور   شوود  یمطور که مالحظه  همان

سوطح   یزبور  یبرا را یکسانیج ینتا باًیهر دو شکل تقر

 یبوردار  دادهن امور  یو . علوت ا دهنود  یمو نشوان   ها نمونه

 . بوا اسوت  یریو گ انودازه در محل هر دو پارامتر زمان  هم

ش و پوس  یآمده پ دست به Rzو  Ra یفاکتورها  مشاهد

 در اثوورکووه  جووه گرفووتینت توووان یموو یدهوو پوشووشاز 

)مخلو  با روغون   ینانوروسطح چوب با  یده پوشش

روغون  و  )مخلو  بوا روغون جوال     انتوزی، نانوکجال 

که بر اثور   یدرحال، دشو یم کمترسطح  یزبر ،کونیلیس

شوده   دار ئکیمالتوزان و روغن بزرک )یبا ک یده پوشش

. کواهش  دهود  یمش نشان یسطح چوب راش افزا یزبر

 ، ممکون اسوت  کاررفته به یها پوششسطح بر اثر  یزبر

 یبووه درون فضوواها هووا پوشووشن یووت ندوووذ ایووبووه قابل

و  یآونود  یهوا  حدوره ل سطح چوب و پر کردن خمتخل

در چووب  اف چووب مربوو  باشود کوه بور اثور آن       یال

مانند  یکه پوشش یدرحال ،دیآ یمد یپد تر صاف یسطح

 درگونوه   لمیفو  یجواد سواختار  یا دلیل بهالً اتوزان احتمیک

کوچووک  یهووا یبلنوودو  یسووطح چوووب و بووروز پسووت

ش یافوزا را  یزبور  ،  بر سطح آنلمیف ی)اعوجا  احتمال

. ندووذ نواهمگون بوه درون چووب در پوشوش      دهد یم

عامول  ممکون اسوت   ز یو شده  ن دار کیمالئروغن بزرک )

 باشد.  ن پوششیاکاربرد سطح بر اثر  یزبر افزایش

 
 گوناگون یها پوششبا  یده پوششش و پس از یدر چوب راش پ  Ra یزبرپارامتر ر ییتغ .6 شکل
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 گوناگون یها پوششبا  یده پوششش و پس از یدر چوب راش پ Rz  یزبر پارامترر ییتغ .7 شکل

 تماس   ناویۀ

  قطور تماس سطح نسوبت بوه    ۀیش و کاهش زاویافزا

. اسوت  آنشودن   تر دوست آبا ی یزیگر آب ۀنشانآب 

آب در سوطح    قطور تمواس   زاویوۀ  رییو تغ 8شکل در 

 ۀلحظو در  و یدهو  پوشوش ش و پس از یپچوب راش، 

صودر  نشوان    ۀلحظو فرود قطره آب بر سطح چووب ) 

داد کوه  نشوان   یریو گ انودازه ن یاج ینتاداده شده است. 

 هوا  پوشوش ن یک از ایسطح چوب با هر  یده پوشش

 نیبیشتر. شود یمآب   قطرتماس  ۀیش زاویسبب افزا

بوا روغون    یدهو  پوششقطره آب بر اثر  ۀیش زاویافزا

. شوود یریووگ انوودازهوزان توویکون و سووپس کیلیسوو

برخووردار   یتر نییپا یها رتبهاز  زین گرید یها پوشش

، تموواس قطووره آب  ۀیووش زاویل افووزایووبودنوود. دل

ژه روغون  یو و بوه  هوا  پوشوش ن یا زیگر آب یساختارها

 یا مواده اساسواً  کون خوود  یلی. روغن ساستکون یلیس

 . [16] دارد یمک یشش سطحکو  است زیگر آب

 
 گوناگون یها پوششبا  یده پوششش و پس از یچوب راش پسطح در  آب ۀقطر تماس ۀیزاو .8 شکل
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  زاویوۀ سوطح و   یزبور  گدوت  توان یم یکل طور به

، ینوانورو  یمارهوای تدر  .ارتبوا  دارنود  تماس با هوم  

 یکمتوورسووطح  یکون کووه زبووریلیتوووزان و سوویک نووانو

 آمود. دست  ز بهین تری بزرگتماس   زاویۀ ،مشاهده شد

 ،یمارهووات همووۀبهبووود مقاومووت بووه جووذب آب در   

و  هوا  حدوره ندوذ مواد مورد اسوتداده درون    دهند نشان

که موجب بسته شودن   است یسلول  یوارد یها روزنه

را یو ز ؛شود یمبیرونی چوب  های یهال یها سلولمنافذ 

م شودن جوذب   کو سوبب   ،یریب ندوذپوذ یاهش ضرک

ز در ین ها وذرهنانمار چوب با یت .[10] شود یمرطوبت 

 .  [10] اهش جذب آب اثرگذار استک

 گیری یجهنت
دهوی سوطح چووب راش و     پوشش در پی پژوهشن یا

چووب راش بور اثور     یسوطح  های یژگیور ییتغ بررسی

توزان )مخلوو  بوا   کیتووزان، نوانو  کیبات کیاستداده از تر

)مخلو  با روغن جوال ، روغون    یروغن جال ، نانورو

د یوودریانشووده بووا  بکیوور)ت کون و روغوون بووزریکلیسوو

 ین بررسیبود. در ا یده پوششپیش و پس از   یکمالئ

 همووۀجووز پوشووش کیتوووزان،   بووه کووه مشووخ  شوود

سبب کاهش روشنی رنگ سوطح   کاررفته به یها پوشش

درحالی که پوشش کیتوزان بوا وجوود    ،شوند یمچوب 

موجب تغییر رنگ چندانی را  ،دهی سطح چوب پوشش

هرچنود  سوطح چووب،    یزیگر آباز دیدگاه . شود نمی

سووطح چوووب را  یخوووب بووهون یکلیروغوون سووپوشووش 

سطح  یها هدهند پوششر ینسبت به سا ،دکن یم یزگر آب

تووزان  کی ؛ ولوی دهود  یمر ییتغ بیشتررنگ آن را  ،چوب

. شوود  یمو رنگ را در چووب سوبب   کلی ر ییتغ ینکمتر

سوبب دسوت    هوا  دهنوده  پوششن ین استداده از ایهمچن

 مواد  . دشوو  یمو  کمتربا زبری  تر صاف یافتن به سطحی

 کلوی  تغییور  دیدگاهنانوکیتوزان در مقایسه با کیتوزان از 

به جز در روشونی رنوگ ایجواد    را تداوت بارزی  ،رنگ

 همچوون ایون مواده   نیوز   یزیگر آب. از دیدگاه کند ینم

 یوزی گر آبو سوبب   کند یمبسپار کیتوزان عمل  زیست

سوطح   زییو گر آبی بر نانورواثر  .شود یمسطح چوب 

شوده بوا روغون     ترکیوب نوانوکیتوزان    انوداز  هوم چوب 

ی و نووانورو هووای یووبترکدهووی بووا  پوشووشجالسووت. 

صواف   سوبب و  کاهود  یمو زبری سوطح  ، از نانوکیتوزان

کواهش   دری نوانورو  عملکرد البته .دشو یمسطح شدن 

 .استزبری بهتر از نانوکیتوزان 

آن  یوزی گر آبسوطح چووب سوبب     یدهو  پوشش

اثور را در   ینکمتور وغون بوزرک کوه    جوز ر  به. شود یم

 ،آب بوا سوطح چووب دارد   قطر  تماس  زاویۀافزایش 

  دارند. تأثیر بارزی ها دهنده پوششدیگر 
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