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 اثر نانو مواد در بهبود هوازدگي چوب

 

9ي،حسین يوسف 2،داود رسولي 7مهرناز اکبرنژاد  

1علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ارشد گروهدانشجوی کارشناسی -1  

استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان-3و 2  

 

 چکیده

مستتیی  در برابتر بتاب      یریقرارگدر کاربردهای بیرونی ساختمان به سبب  استفاده مورد یها چوب    

و این پدیده اثترا    دنشو یمخورشید و آب به شکل رطوبت و باران دچار پدیده هوازدگی  ماوراءبنف  اشعه

 از فیزیکتی و مکتانیکی دارد    یهتا  میاومتت  کتاه   بغییر رنت،   ازجملهنامطلوبی بر خواص کاربردی چوب 

کتاه  کیفیتت    باعت   طرفی بغییرا  رنگی چوب ناشی از عوامل زیستی یا غیر زیستی و یا برکیبی از هردو 

همتین دییتل اتنای      به  گردند یمفراوری و درنهایت کاه  کیفیت محصول نهایی  های ینههز ی افزا چوب 

امتروزه یکتی از    کرده استت  حرکت پدیده هوازدگی  ی برای میابله باچوب یها پوش به سمت بوسعه  چوب

ی هتا  رنت، استتفاده از   آیی یا معدنی و یتا  یها پوش پدیده هوازدگی استفاده از  ی میابله باها روشبرین  یجرا

استتفاده از نتانو متواد در ستاختار     دهتد کته    یمت یج بحیییتا  ناتان   نتتا   است ماوراءبنف حاوی جاذب نور 

  دهد یمرا در برابر هوازدگی افزای   کارایی چوب ها رن،ی چوب و ها پوش 

 

  نانو ذرا هوازدگی   چوب   پوش  بغییرا  رنگی  :کلما  کلیدی
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 مقدمه

و به دییل  باشد یمپیوسته در حال بویید   به نام جنگل یا کارخانهاست که با سرمایه ایهی در  یرینظ یبچوب فراورده 

کاربرد فراوانی در    مکانیکی برجسته و خواص نسبی کار با آن  سهویت پذیری  دیبجد :ازجمله ها یژگیووسیعی از  ی گستره

 بوان گفت:می که  ن ماده انیدر زیاد استای یکاربردها است  داکردهیپسوخت  نیبأمو حتی  مبلمان  پناهگاه ساخت قایق 

  ذکرشده اما گذشته از بمام مزایای؛ (2102یان، فین، ) بیای انسان از حایت بدوی بوده است  ییک ماده ضروری برا چوب

 است  انکار رقابلیغ شود یمو با قرار گرفتن در محیط بیرون بخریب  است ریپذ بیبخر ستیزاین واقعیت که چوب یک ماده 

 باع  هوایی و آب شرایط سایر کنار در و شده چوب سطح بخریب سبب که است عواملی ازجمله خورشید فرابنف  نور

بدریجی موادی است که بخریب ااطالحی کلی برای بوایف  یهوازدگ ( 0999 هون  و فایست) گرددمی هوازدگی پدیده

گیرد دچار بغییرا  پیچیده فیزیکی و در معرض عوامل طبیعی قرار میزمانی که چوب   گیرنددر معرض هوا قرار می

شده و بغییر رن، و بخریب فیزیکی در سطح چوب اکسیداسیون سطح  این فرایند مخرب اغلب باع    گرددمکانیکی می

االی  عوامل ( 2119  مایونسکی) شوندبه برک ببدیل می تیدرنهاهایی در سطح و میاط  شده و سبب ایجاد شکاف جیبدر به

عامل اکسیداسیون برکیبا   نیبر یاالنور فرابنف  خورشید   دما و آب خورشید بنف  انور فر از: اند عبار هوازدگی در 

ایبته در کنار این  کند باشد که وجود آب و دمای محیط نیز این فرایند را بسری  مییگینین می ازجملهچوب  دهنده لیباک

 باشدمی مؤثر هوازدگیان اسیدی نیز در های بیویوژیکی و بارهای هوا  پدیدهثرا  ثانویه دیگری مانند آالیندها  عوامل

  (0899  محمودکیا و همکاران)

 داخلي یها طیمحبا تغییر رنگ در  پديده هوازدگيتفاوت 

برای بخریب اجزای  انرژی کافی اشعه ماورای بنف  شود اشعه ماورای بنف  نور خورشید آغاز می لهیوس بههوازدگی 

بوانند اما این بغییرا  نمی  شود یمدر چوب  یجزئچوب را دارد  قسمت مرئی نور خورشید موجب بغییرا   ساختاری

برخی از برکیبا  هایوژنی  گوگرد و نیتروژن باع   احتماالً  مواد استخراجی و یگنینیباع  بخریب ساختار چوب گردند  

ها دچار نسبت به ییگنین و کربوهیدرا  یکمتر یباانرژ بین این مواد  مواد استخراجی از  شوندمیچوب  ایجاد رن، در

برای بخریب مواد  را نور مرئی ه  انرژی الزم  بنف  بنابراین عالوه بر اشعه ماوراء؛ شوندهای بخریب شیمیایی میواکن 

به دییل بخریب مواد   بلکه شودبنف  ایجاد نمی شعه ماوراءوسیله اههای داخلی ببغییر رن، در محیط استخراجی دارد 

با بخریب  و شود  ایجاد میبنف در محیط بیرون در اثر اشعه ماوراءبغییر رن،  که یدرحای  استاستخراجی در اثر نور مرئی 

 ( 2112  ویلیاماست )های دیواره سلویی همراه ییگنین و کربوهیدرا 

 

 

در کارهای پژوهای و بحیییابی جهت مطایعه بر روی پدیده هوازدگی و راهکارهای کاه  آن  از دو آزمون هوازدگی 

  شود یماستفاده 

وسیله این روش هگیرند  بهوای آزاد قرار می و در ها در معرض نور مستیی  خورشیددر این روش نمونه هوازدگی طبیعی:

-جنوب در معرض نور خورشید قرار میدرجه نسبت به افق به سمت  52با زاویه  ها نمونهشمایی زمین   کره  یندر 
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باشد اما از قابل قبویی برای بررسی پدیده هوازدگی می نتایجدارای  معموالًاین آزمون  (  0899  ییرضاو  ها یریکث )گیرند

 های مختلف جغرافیایی اشاره کرد طوالنی و یکسان نبودن نتایج در موقعیت زمان مد به  بوان یموش معایب این ر

-دارد قرار داده میرا  که بوانایی بازسازی شرایط طبیعیدر دستگاهی ها در هوازدگی مصنوعی نمونه هوازدگی مصنوعی:

 یها بازهمتناوب و در  اور  بهها اسپری آب بر روی نمونه اور  بهی و باران مصنوع UV در این دستگاه اشعه  دنشو

 و باال سرعت روش این مزایا از  شودمی یساز هیشبها پدیده هوازدگی بر روی نمونه بیبرب نیا بهو  شود یمزمانی معین اعمال 

 اشاره طبیعی هوازدگی پدیده با پدیده این کامل بطابق عدم به بوانمی آن معایب از و جهان طنیا بمام در نتایج بودن یکسان

 کرد 

 فرآوردهای چوبي در برابر پديده هوازدگيحفاظت چوب و 

  استفاده از خواص مفید این مواد جهت بهبود میاومت چوب ینانوبکنویوژ نهیدرزمبا پیارفت انعت  های اخیردر سال

بوان در یک بعریف کلی می(  2119)ژن، و همکاران است  قرارگرفته موردبوجهل مخرب آن در برابر عوام یها فراوردهو 

و های دیگر در مییاس مواد در سطوح ابمی و مویکویی است  بفاو  فناوری نانو با فناوری یکار دست فناوری نانو  گفت:

 گیرد قرار مینانو زمانی که اندازه مواد در مییاس  گیرند قرار می مورداستفادهساختارهایی است که در این فناوری 

نانو مواد به  ( 0899یابد )خیام نکویی  بغییر می خوردگی و   به  میاومت استحکام  رن،  ازجملهها خصوایا  ذابی آن

  از این باشند یمو نانو ذرا   ها نانویویه  ها خوشهنانو   ها پوش نانو  :ها آن نیپرکاربردبرکه  شوند یمزیادی بیسی   یها گروه

برابر  را درسطوح و  دارند یا ژهیوو خواص  باشد یمدر حد نانو  ها آنابعاد نازکی هستند که  یها هیال ها پوش میان نانو 

 شود یمآفتاب و رطوبت وارد  نور  ماوراءبنف  اشعه اسیدی  یها رسوب  برف که از محیط اطراف مثل باران  ییها بیآس

اویین  دیشا  اند بوده مورداستفادهقبل  ها مد موادی هستند که از  نانو ذرا  نیز(  2115 کوهلر و فریتزچه)  کند یممحافظت 

بجاری  اور  بهنانو ذرا  که  اغلب است  اوییه چین بوده یها سلسلهیعاب ظروف سفایی  ها در آناز  مورداستفاده

در یک محلول آیی  شده بیبرکنانو ذرا   ایبته  باشد یممای   اور  بهشکل پودر خاک و یا  به  رندیگ یمقرار  مورداستفاده

  باشد یم موردبوجهسوسپانسیون خمیری شکل نیز  یا

 

یه و باشد ) یم سطح یپوش  ده نهیزم در ها آنن کاربرد از مزایای االی نانو ذرا  آیی یا معدنی امکا یکی 

 یآیغیر  نانو ذرا بیمار شده با  یها چوبحاکی از این است که میاومت به هوازدگی  منتارشده یها گزارش ( 2118جون، 

(  همچنین بخریب ییگنین بوسط این مواد نیز به 2119ژن، و همکاران است ) افتهی  یافزامواد بر پایه مس  ازجملهمعدنی( )

 ؛2112ویلیام ) است  افتهی کاه چوب با افزای  میزان غلظت مس  رن، رییبغافتاده است و در مواجهه با هوازدگی   ریبأخ

 اور  بهپوش  روی پانل  اور  بهرا ( نانو اکسید روی 2119همکاران )(  در بحییق دیگری اندرسون و 0890 چهره

ذرا  اکسید روی اثر  نانوناان داد که استفاده از  جینتا پرداختند  نور فرابنف و به بررسی اثر آن بر بفرق  کاربردنداسپری به 

 د دار فرابنف  مثبت بر بفرق اشعه

 حفاظت و تزئین منظور بهرنگ 

گینس و همکاران  شوند )می حفاظت و یا بزئین استفاده باهدفدر محیط بیرونی  بکار رفته یها چوببرای  ها پوش 

و  که هرکدام شفافیت متفاوبی دارند نظیر ما   نیمه شفاف دهنده پوش ثر حفاظتی بوسط انواع متفاوبی از مواد ا (0991

رن، ماده  با یبرککه بافت و  باشند یم ها دانه رن،ما  شامل  یها پوش   (2119)بیلین وگریستون   شوند یمشفاف ایجاد 
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 ( 2119؛ بیلین و گریستون 2119بایبر  کنند ) یماثر بزئینی ایجاد  ها دانه رن،و از طریق  دهند یمچوب( را پوش  موردنظر )

استفاده در ویی برای  کنند یمضخی  یا فیل  بر روی سطوح چوب در میابل نفوذ آب میاومت  هیال کیبا باکیل  نیهمچن

(  2101اد و کوپر  ژندارد )سطوح افیی مانند کف مناسب نیستند زیرا امکان برک خوردن و ببله کردن رن، وجود 

   بنابرایندهند ینمهستند که بافت و رن، الیه زیرین را پوش   ها دانه رن،نیمه شفاف شامل سطح کمی از  یها پوش 

 یها پوش (  از سوی دیگر 2101هال و جیگلیو  کنند ) یمایجاد  زئینیو بافت سطح زیرین بنها یک اثر ب ها دانه رن، واسطه به

؛ بیلین و 2119بایبر  )  کنند ینمو بافت و رن، چوب را ناپدید  شوند یمبنها برای اثر حفاظتی استفاده شفاف 

دچار  سرعت به یبیرون یها طیمح در مورداستفادهشفاف  یها پوش  ژهیو به و ها پوش که این  هرچند ( 2119گریستون 

 ها پوش (  مگر اینکه پایداری این 2119برنارد و همکاران شوند ) ینمپیانهاد  یذا برای کاربردهای بیرونی شوند یمبخریب 

آزچن، و همکاران  شود )افزای  داده  دهند یم)آیی و معدنی( که بخریب نوری را کاه   نور فرابنف  یها جاذب لهیوس به

 کنندگان مصرفمطابق با بیاضای  یبر بادوام و شفاف یها پوش به دنبال بویید سازنده  یها شرکت  رو نیازا ( 2102

و دیگر مواد  2Aنوع ماوراءبنف نوری  یها کننده جذبشفاف امروزی حاوی  یها پوش   برای مثال  بعدادی از باشند یم

 ( 2118)هیوز و همکاران   باشند یمافزودنی برای جلوگیری از عبور پربو خورشید قبل از آنکه به چوب خسار  وارد نمایند 

 

را ااالح  ها پوش ویژگی  و قادرند یک یا چند شوند یماضافه  ها پوش که به میدار ک  به  موادی هستندافزودنی  مواد

  باشند یم نور فرابنف آیی و معدنی  یها کننده جذب افزودنی جلوگیری کننده از بخریب نوری پوش  شامل: مواد نمایند 

 :فرابنفش رآلی نو یها کننده جذب
قادر به جلوگیری از باکیل رادیکال  ها آن  اند شده گرفتهدر نظر  کننده بیبخر فرابنف  این مواد برای جذب کردن پربو

 ( 2119دب روی  )  کنند یماین روند در میابل بخریب نوری محافظت  واسطه بهچوب را  عالوه بهآزاد هستند 

 :فرابنفش معدنی نور یها کننده جذب

که ثبا  نوری  باشند یم( Fe2O3بیتانیوم و اکسید آهن ) دیاکس یداز قبیل  ییها دانه رن،معدنی محتوی  یها کننده جذب

که سبب افزای  شفافیت  باشد یمنانومتر  02 با 2حداکثر اندازه این ذرا  (  2119و عملکرد خوبی دارند )دب روی  

برای بفرق نور فرابنف   را ها آن بیتانیوم و آهن  بوانایی دیاکس ید بر کوچک یها اندازه استفاده از عالوه به  شود یم ها پوش 

(  2112همکاران )و  آین  سازد یم مؤثربر فرابنف نور در میابل بخریب  ها را آنکه  دهد یم افزای کمتر  موج طولدر 

شفاف در طی هوازدگی  یها پوش ( گزارش دادند که اکسید آهن شفاف سبب بغییر رن، 2111آیویی و همکاران ) حال نیباا

شفاف  یها پوش نیز مااهده کردند که  ها آن( نیز بررسی شد 2112  این یافته بوسط آین و همکاران )شود یممصنوعی 

 مابریس در معدنی ذرا  نانو اختالط  حال بااینبیتانیوم عملکرد خوبی در طی هوازدگی مصنوعی داشتند   دیاکس یدحاوی 

یی از نانو ذرا  آ شود میبه همین دییل بوایه   آورد می وجود بهکلوخه شدن  و ناقص پراکندگی مانند   ماکالبی(آیی) پلیمر

 های حوزه از جداسازی که پس از سمی غیر پذیر بجدید جدید محصول یک استفاده شود  (CNC) سلویز نانوبلور ویژه به

 عایی بسیار مکانیکی بیویت اثر سودمند آن  های ویژگی از یکی  درواق  است  آمده دست بهسلویز  اسیدی هیدروییز از بلوری

نانو  های ویژگی برین کاربردیدیگر از  یکی که سبب شده از این ماده در نانو مواد کامپوزیتی و پلیمرها استفاده گردد  است

                                                           
2
 UVA 
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راکندگی خوب این پایه آب سبب افزای  بیویت مکانیکی و پ آکریلیکآن است که در اختالط با  دوست آبسلویز طبیعت 

 بویید سلویز مناب  دیگر با میایسه از طرفی در (2100و همکاران   موون ؛2119؛ هامد و همکاران 0999هلبر  ) گردد می ماده

 بجدید فراوان  داشتن منب  واسطه به( CNC) اسیدی از هیدروییز بوییدشدهسلویز   (غیره و سبز جلبک  ها باکتری کنف  ه پنب)

 بهتر بوسعه CNC متنوع کاربردهای این ( 2115و همکاران  رومان ؛2110 آراکی)  باشد می موردبوجه پایدار بسیار و پذیر

 ( 2102نمان  شوی ؛2119و همکاران هامد ) آورد میجنگل را نیز فراه   انعت

 

 

 

 در محیط بیروني ها آنعملکرد رسي برو   چوب یها پوششاستفاده از نانو ذرات در  ریتأث

بر  فرابنف آیی نور  یها جاذببه بررسی میایسه اثر نانو ذرا  بیتانیوم و اکسید روی و نیز  (2100همکاران )ساها و  

ساعت  0211در طی  گراد یسانتدرجه  201روی سطح چوب کاج بیمار شده در دمای  کیلیآکرعملکرد رن، پلی اوربان و 

 یها پوش زیرین  یها قسمتهوازدگی در ساعت  912گزارش دادند که بخریب بعد از  ها آن هوازدگی مصنوعی پرداختند 

 0211بعد از  نیهمچن بود  دبریشد بسیار نانو ذرا  بیتانیوم یها پوش نسبت به  فرابنف آیی نور  یها کننده جذبحاوی 

و ذرا  ننا یها پوش   ها پوش در میان همه  یطورکل بهدر قسمت بیرونی دچار بخریب شدند   ها پوش ساعت بمامی 

  شدگزارش  بر اثربخ نسبت به دو پوش  دیگر برای حفاظت چوب  بیتانیوم

 0در  کایلیسو  روی  بلفیق نانو اکسیددراد 0وزنی ( اثر نانو ذرا  اکسید بیتانیوم با دراد 2100همکاران )کریستا و 

 یها یبند فرمولبا  2و  2وزنی  یها غلظتدراد وزنی و نیز نانو اکسید روی در  2با  کایلیساکسید روی و  نانو دراد وزنی 

و  محلول در آب  جهت بررسی خصوایا  چسبندگی  حراربی  فیزیکی و مکانیکی کیلیآکر یها پوش متفاو  را در 

چوبی نوئل سیاه را  یها نمونه ها آن  قراردادندنوری در سطح چوب نوئل سیاه در معرض با هوازدگی مصنوعی مورد آزمون 

ساعت در دستگاه هوازدگی مصنوعی  0111پوش  دادند و به مد   متفاو  یها یبند فرمولآکریلیک با  یها رن،بوسط 

حاوی نانو اکسید روی  یها پوش  که یطور بهبه میدار اندکی بود  ها وش پو اعالم کردندکه بغییرا  رن، بمامی  قراردادند

نور دراد اثر حفاظتی در برابر  2و نیز با افزای  دراد وزنی نانو با  عملکرد بهتری در برابر بغییرا  رن، از خود ناان داد

بیتانیوم  باالبرین پایداری  دیاکس یداکسید روی و نانو  نانو  کایلیسحاوی نانو  ها پوش  یبند فرمول  در یافتفزونی  فرابنف 

و در رن، محتوی نانو اکسید بیتانیوم در دراد  دراد 2در دراد وزنی  کایلیسحاوی نانو روی و  یها پوش رن، در 

 ایجاد گردید  دراد 0وزنی 

های چوب کاج زرد جنوبی بیمار شده با نانو روی با ه بررسی میاومت به هوازدگی نمونه( ب2101همکاران )سن و وکال 

نتایج   قرار گرفتندمعرض هوازدگی طبیعی ماه در  02مد   به ها نمونهدراد پرداختند  در این بحییق  2و  2/2  0 یها غلظت

بیمار  یها نمونه نسبت به یبرروی دارای سطح روشن های بیمار شده با نانونمونه کلیه ناان داد 0بر طبق شکل  آمده دست به

 یها نمونه همچنین در  افتیکاه   یبوجه قابل طور به نانو اکسید رویبیاتر های در غلظت ژهیو بهرن،  یرگیب  ه داشتندناد

 یها غلظتهای بیمار شده با نمونه که یدرحای داشتدراد کاه   01به میزان  باًیبیرجذب آب  دراد 0بیمار شده با غلظت 

 هایمیاومت در برابر جذب آب در غلظت کاه  را از خود ناان دادند که این ناان از افزای  دراد 82دراد با  2و  2/2

جدید جهت میاومت  یا ماده عنوان به بوان یم  طی این بحییق ماخص شد که نانو اکسید روی را بیاتر نانو اکسید روی است

 کرد  در برابر هوازدگی چوب استفاده
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تیمار نشده در سمت چپ تصویر  یها نمونه .هوازدگیماه  21پس از  رویبا نانو اکسید تیمار شده و نشده  یها نمونه :7شکل 

 (1222،همکارانسن و و)کال دارند.رقرا

 

  پرداخت دیتوئیدس انوبر چوب یریپذ رن، بر نانواکسیدروی با بیمار اثر بررسی به دیگری مطایعه در( 0892) یمراد

 آیکیدی آب  پایه بر کیلیآکر هایرن، بوسط و شدند اشباع نانواکسیدروی  از دراد 2/0 و 0  2/1 هایغلظت باها نمونه

قرار  طبیعی هوازدگی معرض در روز 92 مد  به ند  سپسشد داده پوش  شفاف نیمه رزین و ما  آیکیدی شفاف  نیمه

  باشدمی شاهد هاینمونه از کمتر نانواکسیدروی با شده بیمار هاینمونه رن، بغییرا  داد ناان آمده دست بهنتایج   گرفتند

ها به هوازدگی پوش  بر میاومتبیمار چوب انوبر دیتوئیدس با نانواکسید مس  ریبأث (0892) یشهراندر بحییق دیگری 

-دراد بیمار شدند و سپس بوسط رن، 2/0و  0  2/1های با نانواکسید مس با غلظت هانمونهدر ابتدا   دادقرار یموردبررسرا 

هوازدگی طبیعی قرار  در معرضروز  91به مد   شده دادههای رزین نیمه شفاف آیکیدی آکریلیک و پلی اوربان پوش  

  گرفتند

 

ا نانواکسید مس بیمار چوب انوبر ب براثرناان داد که  آماری جینتا  گیری شدهوازدگی اندازه از بعدها قبل و رن، پوش 

 یابد می کاه  یدار یمعنطور ههوازدگی ب از بعد کیلیآکرپلی اوربان و  یها در پوش بغییر رن، 
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های پوشای سیلر و کیلر و زایکوسیل و نانو زایکوفیل و رن، نانو ریبأثدر بحیییا  خود  (0899همکاران )غالمیان و  

یر رن، بغی  مااهدا  ناان داد قراردادند یموردبررسرا براق بر خواص جذب آب و هوازدگی چوب ببریزی  استر یپلنی  

بغییر رن، سایر زایکوسیل و زایکوفیل در میایسه با  نانوذرهبا برکیب دو  شده داده های پوش ناشی از هوازدگی در نمونه

های با نانو ذرا   کمتر از نمونه شده دادههای پوش  زبری نمونه ناان داد که هوازدگی   همچنین نتایج ها کمتر استنمونه

در بین نانو ذرا   زایکوسیل عملکرد همچنین   ردیگ یمقرار  ریبأثبحت  استر یپلسیلر کیلر و نی   یها بارن، شده دادهپوش  

بنابراین برای افزای  میاومت به هوازدگی ؛ ناان داد از خود بهتری در میایسه با زایکوفیل در کاه  زبری ناشی از هوازدگی

  شود یمنانو زایکوسیل بر نانوزایکوفیل برجیح داده  چوب 

بیتانیوم  دیاکس یدبا نانو  شده اشباع( به برسی میاومت به هوازدگی چوب انوبر 0891) اینمحمد در بحییق دیگری 

-را کاه  می یاثر هوازدگ در جادشدهیابیتانیوم بغییرا  رنگی  دیاکس یدانوبر با نانو  اشباع چوب که پرداخت و ناان داد

این  در های بیمار ناده ماهود بود نسبت به نمونه یبوجه قابلبه میزان  های باالبراین کاه  در غلظت که یطور به دهد 

 به  افزای  میاومتد که این ابخبهبود می میاومت به هوازدگی چوب را  بیتانیوم دیاکس یدبحییق ناان داده شد که نانو 

 گی دارد بیتانیوم بست دیاکس یدافزای  میدار نانو 

 

 

 
درصد  2و  2.00،2.0با غلظت  یها نمونهترتیب  ( به0و  2،1) نمونه شاهد،-2هوازدگی: ( ساعت022از )پس  ها نمونه 1شکل 

 (دشوندهیتجدتحقیقات منابع طبیعی  مجله محمدنیا،.)تیتانیوم دیاکس یدنانو 
 

ت به میاوم بیتانیوم و نانو رس بر دیاکس یدبه بررسی اثر نانو ذرا  نیز در بحییق دیگری  (2102همکاران )فوفا و 

 بوانایی حفاظت از چوب برای درهراور ها رن،  و به این نتیجه رسیدندپرداختند  شده رن،هوازدگی چوب انوبر 

بود حفاظت  شده استفادهنیز  نانو ذرا از   اوییهپوش   عنوان به 8رن، چوبی که عالوه بردرندارند اما  را طوالنی زمان مد 

                                                           
3
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های اور  گرفته بررسی  است شده دادهناان  8شکل نتیجه این میایسه در   هوازدگی از خود ناان داد در میابلبیاتری 

اول شروع هوازدگی  بغییر رن، شدید ایجاد شد و در روز  5در  5پوش دهد که در چوب انوبر بدون ناان می وضوح به

شد و در بیست و دومین  بر رهیب جیبدر بهنیز  2شده رن،از بین رفت  همچنین نمونه انوبر  کامالً ها نمونه  رن، 22پایان روز 

 ی نمونهو همچنین  9بیتانیوم دیاکس یدبا نانو  شده رن،های در نمونه که یدرحایروز میزان زیادی از رن، خود را از دست داد  

این ناان از  ؛ وپیدا کردند رن، شدهنمونه  بغییرابی ماابه روز 51پس از  1نانو رس بیتانیوم و دیاکس یدبیمار شده با نانو 

 باشد میبیتانیوم و رس  دیاکس یدافزای  میاومت به هوازدگی چوب بوسط نانو مواد 
 

 

 

 (2172فوفا و همکاران،.)شاهد و تیمار شده چوب صنوبر در بازه زماني مختلف یها نمونهاز  يينما :9کل ش

 یریگ جهینت

-نهیزم بمام در ییکاربردها با فرد منحصربه ا یخصوا یدارا که استیدن روز یهایفناور نیبرمدرن از یکی نانوفناوری 

 به را خود نانو یکه فناور افتیبوان یرا م یاکمتر عراه امروزه آن  های فراوانقابلیت لیبه دی و است یفناور و عل  یها

چوب پلیمری   چوب است انعت ازجمله آن به وابسته  یو انا یها علوم کااورزحوزه نیاز ا یکی  باشد نکرده لیبحم آن

 و شکاف بروز و ابعاد بغییرا  به منجرو کند دف  یا جذب رطوبت است ممکن سرویس شرایط در و است رین  پذو طبیعی 

 رن، بغییر و بخریب دچار نیز ماوراءبنف نور  باب  اثر در چوب همچنین   شود  آن محصوال  و چوب در خوردگی برک

در موارد متفاو  احساس  بر پربازدهبر و ح چوب برای استفاده هر چه طوالنیاساس همواره نیاز به ااال نیبر هم  شود می

 حفظ همراهراستای دوام و عملکرد مطلوب چوب به  در تیبااهمبواند پیارفتی می ها پوش چوب با نانو  حفاظت  شودمی

                                                           
4
 SU 

5
  SS 

6
 SSNT 

7
 SSNCT 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مجموعه مقاالت نخستین  همايش ملّي چوب و فرآورده های لیگنوسلولزی

، دانشگاه گنبد کاووس7931ارديبهشت،  71  

  

9 
 

  مانند نانواکسید روی  نانو اکسید بیتانیوم  نانو نانو ذرا استفاده از انواع  شده انجامبوجه به بحیییا   با ن باشد آظاهر زیبای 

 یابد افزای  میبا حد بسیار زیادی  هوازدگی و اشعه فرابنف  میاومت چوب در برابر   نانو نیره و سایر نانو مواد پودر رس

 

 

 

 منابع

 نامه انیپا مس  اکسید نانو با شده بیمار انوبر چوب پوسیدگی و هوازدگی به میاومت بررسی(  0890)  چهره  ف  0

 گرگان طبیعی مناب  و کااورزی علوم داناگاه کاغذ  و چوب مهندسی و جنگلداری داناکده ارشد 

 انتاارا   بهران نانو در علوم کااورزی  یفناور  (0899)  غ اایح جوزانی  ؛ وایف ازار  یب   م خیام نکویی   2

 011-0 ص ژوهاکده بیوبکنویوژی کااورزی پ

 ارشد  نامه انیپا انوبر  چوب یریپذ رن، بر مس اکسید نانو با بیمار اثر بررسی  (0890)  ح شهرانی کرانی   8

  مناب  طبیعی گرگان و یکااورزعلوم  داناگاه جنگلداری و مهندسی چوب و کاغذ  داناکده

ی شفاف و نانو ها رن،ی اثرگذاری بررس ( 0891)  م  آزاد فالح ؛ وک حسینی  ایف  دوست  انی  طارمه غالمیان   5

ص   0:2انای  چوب و کاغذ ایران  مجله ذرا  زایکوفیل و زایکوسیل بر زاویه بماس و جذب آب در چوب انوبر 

01-29  

  015 ص  انتاارا  سبزان  نانوبکنویوژی به زبان ساده ( 0899)  ر رضایی  ؛ وم  ها یریکث  2

میاومت به هوازدگی چوب انوبر دیتوئیدس  یبررس  (0890)  ح  یرسایت  م فراهانی  یماستر  م محمودکیا   9

  009-029 ص  2 شماره نوزده   جلد علوم و فناوری چوب و جنگل  یها پژوه  مجله پروپیونیله شده 

-دیخاایت فتوکاباییستی نانو یبررس  (0890)  م  یمدهوش  م ماستری فراهانی ا   دواریام  ی محمدنیا افروزی   1

  8شماره  سوم  سال  دشوندهیبجدبحیییا  مناب  طبیعی  مجله اکسید بیتانیوم در جلوگیری از بغییر رن، چوب انوبر 

  22-52 ص

 کارشناسی ارشد  نامه انیپا چوب انوبر  یریپذ رن،اثر بیمار با نانواکسید روی بر  یبررس  (0892)  س مرادی   9

  82 ص  جنگلداری و فناوری چوب داناگاه کااورزی و مناب  طبیعی گرگان داناکده

9. Allen,N. S., Edage, M., Ortega, A., Liauw, C. M., Stratton, J., and Mcintyre, 

R.B.)2002(. Behavior of nanoparticle (ultrafine) titanium dioxide pigments and stabilizers 

on the photooxidativestability of  water based acrylic and isocyanate based acrylic 

coating. Polymer degradation Stabilization. 78(3):467-478. 

10. Aloui, F., Ahajji, A., Irmouli, Y., George, B., Charrier, B., and Merlin, A. 

)2007(.Inorganic UVabsorbers for the photostabilisation of wood-clearcoating systems: 

Comparision with organic uv absorbers. Applied Surface Science.253(8):3737-3745. 

11. Araki, J. Wada, M.  Kuga, S.  Okano, T.) 2001).Steric Stabilization of A Cellulose 

Microcrystal Suspension by Poly(Ethylene Glycol) Grafting,” Langmuir, Vol. 17, No. 1, , 

pp. 2127. 
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