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  ACCچوب نراد با ماده حفاظتي  پذيری بخارزني بر اشباع و تاثیر پیش تیمار مايکروويومقايسه 

 2، اصغر طارمیان7میالد رمضانپور
، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دکتری تخصصی، بیولوژی و آناتومی چوبدانشجوی  *1

 دانشگاه تهران، ایران

 گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران دانشیار2

  miladramzanpur@ut.ac.irmail: -E: مسئول مکاتبات

 چکیده:

چروب نرراد برا مراده      پرذیری اشربا    برر  زنیبخار در مقایسه با یکروویوما یمارت یشپ یرتاث به بررسی یقتحق یندر ا

در فرکران    ابشدقیقه ت 11، 11، 12، 11 پرداخته شد. پیش تیمار مایکروویو در چهار مدت زمان ACCحفاظتی 

 3الری   2تحت فشار  درجه سانتی گراد 111و 111، 121سطح دمایی  پیش تیمار بخارزنی در سه و مگاهرتز 2141

 34الری   31متر و برا رطوبرت اولیره     انتیس 24×11×4 نه هایی به ابعادعملیات پیش تیمار بر روی نموبار انجام شد. 

پ  از اشبا ، میزان انجام شد.  تحت فشار کم روش سلول خالیماده حفاظتی به . عملیات اشبا  با درصد انجام شد

د و استفاده شر  sمعرف کروم آزرولجذب و ماندگاری ماده حفاظتی اندازه گیری شد و برای تعیین عمق نفوذ آن از 

. نترای  نشران داد کره پریش     مورد تجزیه و تحلیل قررار گرفرت   Image Jنرم افزار با  در نهایت میزان سطح اشبا 

 .ندشرد با  پذیری، میرزان جرذب، مانردگاری مراده حفراظتی      تیمارهای مایکروویو و بخارزنی هر دو  باعث بهبود اش

گراد و نیز افزایش مردت زمران    درجه سانتی 111الی  121ی از همچنین نتای  نشان داد که با افزایش دمای بخارزن

میرزان جرذب و   شرود.   پذیری چوب با ماده حفاظتی افزوده مری  دقیقه بر میزان اشبا  11الی  11تیمار مایکروویو از 

ا دقیقه در مقایسه بر  11ماندگاری محلول حفاظتی در نمونه های پیش تیمار شده با مایکروویو در مدت زمات تابش 

های اشعه چوبی در بهبود عمق نفروذ  همه تیمارهای بخارزنی به طور معنی داری بیشتر بود. نقش گسیختگی سلول

 محلول حفاظتی در تیمارهای مایکروویو محسوس تر از تیمارهای بخاردهی بود.

ACC، ماده حفاظتی بخارزنی پذیری،  چوب نراد، مایکروویو، اشبا  کلمات کلیدی:
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 :مقدمه

چوب در مقابل عوامل مخرب بیولوژیکی بخصوص برای مصارف در فضاای باان ایاان باب ا اباب  م باا ماواد         مقاومتبرای بهبود 

ا باب پاذیری چاوب باا ماواد     . استهای چوبی گواب  و ا باب پذیری کم برخیپذیری  افوذ با د اما اکتب مهمحفاظتی مناسب می

(، 1891، 6(، گواب چوبی )ژیااوو 6002، 1ارتوتروپ چوب )یوستا های متعددی بستگی دارد کب می توام بب جهتحفاظتی بب پارامتر

، چاوب باروم و   (6008، 3ها و چوب واکنشی)طارمیام و پر(، معایب رویشی مااند گره6001یاری و همکارام،  رطوبت چوب)تقی

های  م منااف    ختار تراکئیدبا د کب در سا می 1چوب اراد ان خااواده پیناسب ( ا اره کرد.1882چوب دروم )پارساپژوه و همکارام، 

با د و ااتقال ماواد   مسیر اصلی حرکت مواد حفاظتی در چوب سونای برگام تراکئید بب تراکئید می وجود دارد. 5ای دارای سپر هالب

در اثار   .(1891ژیااوو،   ؛6000 ود )کی و همکاارام،   دیواره تراکئید ااجام می ها ان طریق جفت منفذ ها لب دار ن تراکئیدحفاظتی بی

  واد. بستب می 7رخ داده و دریچب منافذ با توروس 2خشک کردم چوب اراد در کوره و ان دست دادم رطوبت پدیده مکش منفذی

در اثر وقوب این پدیده ان سرعت خشک  دم چوب در دامنب  ب  ناد و ایز افوذپذیری و ا باب پذیری چاوب باب  ادا کاساتب     

و خشک کاردم  صنعت حفاظت چوب بب چالشی بزرگ تبدیل  ده است. با توجب بب اینکب ( کب این موضوب در 6007 ود )پر،  می

و  باب منواور خاروط رطوبات     یاارژ ی ود و با توجب بب مصرف باال یبردار محسوب م ینبهز های یندفر  ان چوبعملیاا ا باب 

را باب خاود اختصااص     یفر ورده چوب یک تمام  ده یمتان ق یسهم قابل توجه این عملیاا یها ینب م، هز بب افوذ مواد حفاظتی

دیگار   یها ینبو هز یمصرف اارژ اهشچوب بب منوور ک پذیری و افزایش ا باب کاهش نمام خشک کردمین برای بنابرا دهد. یم

 یشرا ماورد  نماا   یمختلفا  هاای  روش ینمحقق یریو ا باب پذ یریافوذ پذ یشبب منوور افزا های مختلف پیشنهاد  ده است.  راه

 یهاا  یماار ت یشان پعالوه بر رو های فوق  توام ا اره کرد.  یدر  ب م یساادمخ ی،(، بخاردهی) ط نا یارنای بب کب ااد قرار داده

برگاام   یساونا  یچاوب هاا   این عملیااا در در  یعبب منوور تسر و ا باب خشک کردم یااقبل ان عمل یزا یکروویوو ما یبخارده

                                                      
1
 Usta 

2
Siau  

3
 Perre 

4
 Pinaceae 

5
 Totus 

6
 Pit aspiration 

7
 torus 
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تحقیقاا اشام داد کب این پیش تیمارها بب طور چشامگیری باعاا افازایش ا اباب پاذیری       . برخی ود یواجد توروس استفاده م

مطاابق اساتاادارد    .(6013، رمضااپور و همکارام 1386)رمضااپور و همکارام  برخی گواب های سخت ا باب ان جملب اراد می  ود

تیماار چاوب ااراد باا      بب بررسی اثر پایش در این تحقیق  اسبتا سخت ا باب قرار می گیرد. بنابراین در گروه چوب هایچوب اراد 

 پرداختب  د. ACCچوب این گواب با ماده حفاظتی و بهبود ا باب پذیری  مایکروویو در مقایسب با بخارنای  روش

 

 مواد و روش ها:

متار تهیاب  اداد.     سااتی 5متر و ضخامت  سااتی 15متر، عرض  1 اخب الوار چوب اراد وارداتی ان کشور روسیب بب طول  2تعداد  

متار تبادیل  اداد.     ساااتی  5متار و ضاخامت    ساااتی  10متر، عرض  سااتی 65هایی بب طول  ها با استفاده ان اره اواری بب تختب الوار

% 35الی  30گیری  د و بب میزام  متر، اادانه ا استفاده ان دو عدد  نمواب رطوبتی بب ضخامت دو سااتیها ب میااگین رطوبت سبز تختب

ها دارای برش بینابینی  ها ایز ان اور اوب برش )  عاعی، مماسی و بینابینی ( بررسی  د. بیشتر تختب ثبت  د. وضعیت ظاهری تختب

طور تصادفی ان اور ااوب بارش بارای ااجاام      ها بب امال تصادفی ااجام  د تختببوداد و ان  اجایی کب طرح  نمایش براساس طرح ک

 ها ااتخاب  داد.  تیمار

 ها با امواج مایکروویو: پیش تیمار نمونه

حالت متفاوا ااجام  د. این تیمار با اساتفاده ان یاک  وم ماایکروویو خاااگی باا فرکااا         1نمام و  1پیش تیمار مایکروویو در 

هاا پا  ان ااجاام هار باار عمال        . بب منوور جلوگیری ان پدیده ذغال  دگی و تار  در اموااب  (1) کل ااجام  د مگاهرتز 6150

 !Errorها در اور گرفتب  د. دوره اثر و نمام استراحت برای هار تیماار در    های مشخصی برای استراحت امواب مایکروویو نمام

Reference source not found.1   .ذکر  ده است 
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 ها :  رایط پیش تیمار مایکروویو امواب 1جدول 

چوبیگونه  رتیما   

 

مایکروویو)دقیقه( کل زمان  زمان استراحت)ثانیه( دوره مایکروویو)ثانیه( 

 نراد

Abies alba 

   1  10 20 20 

    6  16 80 20 

    3    11 160 80 

 1 12 150 80 

 

 این تحقیقدر استفاده مورد : وم مایکروویو  1 کل

 بخارزنی: ها به روش پیش تیمار نمونه

و فشار در طی مرحلب بخارنای های دما  ها توسط یک دستگاه بخارنم  نمایشگاهی ااجام  د کب دارای اشام دهنده بخاردهی امواب

 (.6بود) کل 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مجموعه مقاالت نخستین  همايش ملّي چوب و فرآورده های لیگنوسلولزی

، دانشگاه گنبد کاووس7931ارديبهشت،  71  

 

 

 

مورد استفاده دستگاه بخارنم  نمایشگاهی: 6 کل   

هاای   بار ااجام  د. بعاد ان خاروط اموااب    3الی  6گراد تحت فشار  درجب سااتی 120و  110، 160پیش تیمار بخارنای در دماهای 

ساعت  7الی  2ها بب مدا  امواببخارنای  ده بب منوور جلوگیری ان ایجاد تر  و گسیختگی و برقراری تعادل رطوبتی و حرارتی 

 در محفوب در بستب قرار گرفتند.

 ) اسید کرومات مس (: ACCها با محلول حفاظتی  اشباع نمونه

 ینپااراف  یاب ال 6مقاطع امواب ها باا   ، امواب ها، رطوبت امواب ها در اتاق کلیما متعادل سانی  د. سپ ا باب یااقبل ان ااجام عمل

کروماا ما ( باا    ید)اس ACC یامواب ها با محلول حفاظت  ود. یریجلوگ یدر جهت طول یاادود  د تا ان افوذ محلول حفاظت

% 3/19باب اسابت    یمکروماا سد ی%، ب50سولفاا م  بب اسبت  ان یمورد استفاده مخلوط یامک حفاظت % ا باب  داد.5غلوت 

اعمال  ده باب اموااب هاا     یبفشار اولبا روش سلول خالی ) روپینگ ( ااجام  د.  با باب اموا % بود.7/1بب اسبت  یککروم یدو اس

 3/0. فشار اهایی بب اادانه سب اتمسفر و بب مدا دو ساعت ادامب دا ت. بعد ان اعمال فشار، خالء اهایی باب ااادانه   اتمسفر بود یک
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 !Errorدر  تحات فشاار کام    ب باب روش روپیناگ  هاا اعماال  اد. الگاوی فرایناد ا ابا       دقیقب بب اموااب  15اتمسفر و بب مدا 

Reference source not found.3 .اشام داده  ده است 

 

روپینگ ( ها بب روش سلول خالی ) امودار مربوط بب فرایند ا باب امواب: 3 کل   

 

ها با استفاده ان یک اسفنج ان مواد حفاظتی اضاافی تمیاز    ها ان سیلندر ا باب سطح امواب بعد ان ااجام عملیاا ا باب و خروط امواب

 ها تونین  داد.   داد و امواب

 گیری میزان جذب محلول حفاظتی و مقدار ماندگاری نمک خشک: اندازه

 

 بدست  مدیک میزام جذب محلول حفاظتی ان معادلب  

                                                                                    (1)   
     

 
 

 

 کب در  م: 

W2 گرم(،  ها بعد ان ا باب با محلول حفاظتی )کیلو ونم اموابW1 ها قبل ان ا باب )کیلوگرم(،   : ونم اموابV ها) متر  : حجم امواب

 با ند.   گرم بر مترمکعب ( می : میزام جذب محلول حفاظتی ) کیلو Gمکعب ( و 
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 استفاده  د.  .Error! Reference source not foundبرای محاسبب میزام ماادگاری امک خشک ایز ان 

                               

 

     (2)  

 

 

 

: میازام جاذب    G: غلوت محلول حفاظتی مورد استفاده،  Cمیزام ماادگاری امک خشک ) کیلوگرم بر مترمکعب (،  Rکب در  م:

 محلول حفاظتی  

 

 مقطع:گیری عمق نفوذ محلول حفاظتی و درصد اشباع سطح  اندازه

در  هاا  اموااب یک ان مدا هر  ینبعد ان ا  داد. یدستب بند یماتیزههفتب در اتاق کل 6امواب ها بب مدا  یمحلول حفاظت یتتثب یبرا

  AWPA-A3-84عماق افاوذ ان اساتاادارد     یاری بب منوور اادانه گاد. ان قسمت وسط امواب برش داده  د یافعمود بر ال جهت

9منوور ان معرف کروم  نرول  ینا یبرای  ناسایی م  استفاده  د. برا
s گارم کاروم    5/0معارف   یان ا یاب ته ی. بارا . استفاده  د

باا  اماره    s)کاروم  نرول    د یقرق یترل یلیم 500 ب مقطر حل  د و تا حجم  یترل یلیم 90در   یمگرم استاا سد 5و  s نرول

 اد و   ی ده اسپر یدهمقاطع بر یمعرف بر رو ینسپ  ا.  ود( ی ناختب م یزا mordant blueبب عنوام  13965  اخص راگ

حداکثر و حداقل عمق افوذ در  یت،در اها  د. یامو سطوح ا باب اشده بب راگ قرمز اما یدر اثر  م سطوح  ا باب  ده بب راگ  ب

عماق افاوذ ان مقطاع بارش      یریبعد ان اادانه گ  د. یریاادانه گ یلیمتریها با استفاده ان خط کش م امواب یان مقطع عرض اقطب 1

 درصد ا باب سطح مقطع محاسبب  د. Image J د. سپ  با کمک ارم افزار  یبته یرتصو یناستفاده ان دورب داده با

 :یآمار های یزآنال

با استفاده ان  نموم  ها یااگینم یسبان پنج تکرار استفاده  د.  مقا یمارهر ت یاستفاده  د. برا یقتحق یندر ا یان طرح کامال تصادف  

 ااجام  د.  SPSSدرصد توسط ارم افزار  88چند دامنب دااکن در سطح اعتماد 

                                                      
8
 chrome Azurol S 
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 :نتایج و بحث

  : ACC حفاظتی محلول و ماندگاری های مایکروویو و بخارزنی بر میزان جذب تاثیر پیش تیمار

) کل  داد حفاظتی محلول و ماادگاری مایکروویو و بخارنای موجب افزایش میزام جذب اتایج اشام داد کب هر دو پیش تیمار

 12)مدا نمام تابش MW4های پیش تیمار  ده مایکروویو مربوط بب سطح  بیشترین میزام جذب برای امواب. (5و  1های 

درجب  120تیمار  ده با بخار در دمای  های پیش لیتر بر مترمکعب بود و این میزام برای امواب  373/ 73دقیقب( و بب میزام 

لیتر بر متر  98/133و  31/361های  اهد بب ترتیب و بب طور متوسط بب  لیتر بر مترمکعب بود کب اسبت بب امواب 3/198گراد  سااتی

 12ش مام تاب) مدا ن MW4مکعب افزایش اشام داداد. در مجموب اتایج اشام داداد کب فقط پیش تیمار مایکروویو در سطح 

محلول حفاظتی اسبت بب پیش تیمارهای بخارنای دا ت)  و ماادگاری بر میزام جذب دقیقب ( تاثیر بیشتر و عملکرد بهتری

Error! Reference source not found.1.) 

 

 ACCحقاظتی  : مقایسب تاثیر پیش تیمار های مایکروویو و بخارنای بر میزام جذب محلول1 کل
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نافاذ در  بب دلیال تخریاب سااختار م   چوب میزام افوذپذیری  یکی ان دالیل افزایش میزام جذب محلول حفاظتی می توااد اا ی ان

( بب عبارا  6006و یو وهمکارام،  6003؛ ژاوو و همکارام،  1881) الوی و همکارام،  با ددیواره سلول و ایز تخریب بافت ا عب 

هاای میکروساکوپی در سااختار     دیگر تاثیر امواط مایکروویو و وقوب یک فشار داخلی بب علت تبخیر سریع رطوبت در چوب تر 

(. د تی و همکارام  6010) لی و همکارام،  می  ودب موجب حرکت  سام سیال در ساختمام چوب ک رخ می دهددیواره سلولی 

های چاوب ااراد موجاب بهباود ضاریب ااتشاار و        ( ایز اعالم کرداد کب پیش تیمار مایکروویو قبل ان خشک کردم امواب 6016) 

در جهات طاولی افزایشای     ر مافاذ  اده اسات اماا    های  اهد در جهت  عاعی بب دلیل تخریب ساختا افوذپذیری اسبت بب امواب

( اعالم کرداد کب پیش تیمار مایکروویو چاوب ااراد موجاب افازایش     6013در تحقیقی دیگر رمضااپور و همکارام )مشاهده اشد. 

  می  ود.   در چوب اراد میزام جذب و عمق افوذ ماده حفاظتی

کب حاکی ان تخریب بافت  حرکت سیال رخ داده استهای چوبی  ها ایز اشام داد کب در مسیر پره بررسی ماکروسکوپی ا باب امواب

 یازام م یشچوب موجب افازا  یکب بخارنا یافتنددر یزا ینان محقق یبرخ های چوبی است. ظتی ان مسیر ا عبا عب و افوذ ماده حفا

 ی. در مقابال برخا  ( 6016؛ د اتی و همکاارام،    1886؛ کاااگاوا و همکارام،  1887همکارام،  ود ) موری  و  ی م م یریپذ افوذ

(  6001مطالعاا رونا و همکاارام )  است. یبخارنا یمارت یشچوب در اثر پ یریافوذپذ افزایشان عدم  یحاک یقااان تحق یگرد

اشام داد کاب  (  Abies lasiocarpa( بر روی گواب چوب اراد )  6007)  کای( و  Populus robustaبر روی گواب صنوبر ) 

تاوام   یمختلاف ما   ینمحققا  یضضادو اقا   یج. با توجب بب اتاا گیرد یقرار ام یبخارنا یرچوب ها چندام تحت تاث ینا یریافوذپذ

و سااختمام   یو ااوب گوااب چاوب    یبخاارنا  یطمتاثر ان  ارا  توااد یم یچوب در اثر بخارنا یریافوذپذ یشکرد کب افزا گیری یجبات

 . م با د یتخلخل
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 محلول ماادگاری: مقایسب تاثیر پیش تیمار های مایکروویو و بخارنای بر 5 کل

 :ACCهای مایکروویو و بخارزنی بر حداکثر و حداقل عمق نفوذ محلول   تاثیر پیش تیمار

اشام داده  ده است پیش تیمارهای بخاارنای و ماایکروویو    Error! Reference source not found.2طور کب در  همام

های پیش تیمار  ده با مایکروو در  ان خود اشام داداد و بین امواب ACCتقریبا تاثیر یکسام در افزایش حداکثر عمق افوذ محلول 

گراد کاب بیشاترین افازایش را در     درجب سااتی 120های بخارنای  ده در دمای  مایکروویو( و امواب دقیقب تابش 12) MW4سطح 

  .% مشاهده اشد88داری در سطح اطمینام  عمق افوذ موجب  داد، تفاوا معنی
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 : مقایسب تاثیر پیش تیمار های مایکروویو و بخارنای بر عمق افوذ محلول2 کل

 

پاره و   .های پارااشیم ا عب با اد  راد تحت تاثیر مایکروویو ممکن است بب دلیل گسیختگی در سلولپذیری در چوب ا افزایش افوذ

هاای پارااشایم    پذیری  عاعی بب طور قابل توجهی توساط سالول   ( گزارش داداد در سونای برگام، افوذ 6008طارمیام در سال ) 

برگاام را   با اد.  همچناین افاوذ در جهات  اعاعی در ساونای       ای تراکئیدها می  ود و تاثیر  م بیشتر ان منافذ هالب ا عب کنترل می

؛  6008(. در تحقیقاا دیگر ) بارودی،   6000برابر افزایش داد ) ویندم و تورگوفنیکوف،  600تا  170یو توام با تیمار مایکروو می

( ایز گزارش  د کب هنگامی کب ان اارژی مایکروویو در چوب استفاده  ود این بخار اسات کاب در    6008ویندم و تورگوفنیکوف، 

ای  و تحت این فشار غشاء منافذ و سلول ا عب چوبی بب گوااب   دهی  ود و باعا ایجاد یک فشار داخل های چوب تولید می سلول

 کند.    واد کب یک مسیر  سام برای افوذ مایعاا را بب داخل ساختمام چوب فراهم می تخریب می

 :نمونه  های مایکروویو و بخارزنی بر درصد اشباع سطح مقطع تاثیر پیش تیمار

 MW4 (12های پیش تیمار  ده باا ماایکروویو در ساطح     طح مقطع مربوط بب اموابکب بیشترین مقدار درصد ا باب ساتایج اشام 

های  اهد بود، اماا پایش تیماار     گراد اسبت بب امواب درجب سااتی 120های بخارنای  ده در دمای  دقیقب تابش مایکروویو( و امواب
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اشاام داد و ایان تفااوا در     MW4ویو در ساطح  گراد تاثیر بیشتری را اسبت بب تیمار مایکرو درجب سااتی 120بخارنای دردمای 

  .(8الی  7) کل های  دار بود معنی درصد 88سطح اطمینام 

 

 مقایسب تاثیر پیش تیمارهای مایکروویو و بخارنای بر درصد ا باب سطح مقطع: 7شکل
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درجه  121: تصویر مقطع نمونه پیش تیمار شده با بخارزنی در دمای Error! No text of specified style in document.8شکل 

گراد )ب(، تصویر مقطع نمونه پیش تیمار شده با  درجه سانتی 141گراد )الف(، تصویر مقطع نمونه پیش تیمار شده با بخارزنی در دمای  سانتی

 ( گراد )ج(، تصویر مقطع نمونه شاهد )د تیدرجه سان 161بخارزنی در دمای 

                      

                     

 
)ب(، تصویر مقطع  MW2)الف(، تصویر مقطع نمونه پیش تیمار شده در سطح  MW1تصویر مقطع نمونه پیش تیمار شده با مایکروویو در سطح : 9شکل 

 )د(، تصویر مقطع نمونه شاهد )ه(  MW4)ج(، تصویر مقطع نمونه پیش تیمار شده در سطح  MW3نمونه پیش تیمار شده در سطح 
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با  مشاهده  د. گراد یدرجب ساات 120 یدر دما نای  دهدرصد در امواب بخار 80/97 یزامو بب م یااگینبطور م  بابسطح ا یشترینب

های ا عب  ده و باا افازایش  ادا ماایکروویو       ود کب پبش تیمار مایکروویو موجب تخریب سلول مالحوب می 8 کل توجب بب 

د با ا  ها مای  تخریب بیشتری صورا گرفتب است وجهت حرکت محلول حفاظتی ایز در جهت  عاعی و جهت تخریب این سلول

توام این اتاایج را   با د. می های پیش تیمار  ده می کب این خود دلیل بر تاثیر مثبت امواط مایکروویو در افزایش ا باب پذیری امواب

های چوبی تحت تاثیر امواط مایکروویو اسبت داد. در واقاع تیییار در    بب طور مستقیم بب افزایش افوذ پذیری و ا باب پذیری امواب

 یمیایی دیواره سلول چوبی بر اثر امواط مایکروویو کب موجاب تیییار در افوذپاذیری و ا اباب پاذیری چاوب        ساختار فیزیکی و

(  6006؛ یو وهمکارام،  6008؛ ویندم و تورگوایکوف،  6008؛ برودی،  6010 ود و در بسیاری ان مطالعاا ) لی و همکارام،  می

هاای  ااهد    های تیمار  ده در مقایسب با امواب درصد ا باب سطح مقطع امواب توااد عامل مهمی در افزایش ایز بب  م ا اره  ده می

 با د.

 نتیجه گیری:

و با افازایش  د و  می چوب ارادا باب پذیری پیش تیمارهای مایکروویو و بخارنای موجب افزایش اتایج اشام داد کب در مجموب 

پذیری این چوب افزوده می  ود. بب طور کلی، تفااوا معنای داری   نای و مدا نمام تابش امواط مایکروویو بر ا باب دمای بخار

بین دو روش پیش تیمار در بهبود عمق افوذ محلول حفاظتی مشاهده اشد ولی میزام جذب و ماادگاری محلول حفاظتی در امواب 

ی بب طور معنای داری بیشاتر   دقیقب در مقایسب با همب تیمارهای بخارنا 12های پیش تیمار  ده با مایکروویو در مدا نماا تابش 

بود. بنابراین، می توام اتیجب گیری کرد کب عالوه بر اصالح ساختمام تخلخلی چوب در بهبود عمق افوذ و میازام جاذب محلاول    

حفاظتی، اصالح ساختار  یمیایی چوب  در اثر تیمارهای مایکروویو و بخاردهی، می توااد در میزام جاذب و مااادگاری محلاول    

بنابراین پیشنهاد می  ود کب در تحقیقاا  ینده تیییراا  یمیایی ایجاد  ده در چوب گوااب هاای مختلاف در     ر با د.حفاظتی موث

، مای  Image J اثر تیمار بخاردهی و مایکروویو مورد بررسی قرار گیرد. با توجب بب اتایج تجزیب و تحلیل ا باب پذیری با ارم افزار

بافت سلول های ا عب چوبی در بهبود عمق افاوذ محلاول    یبا تیمار بخاردهی، اقش گسیختگتوام اتیجب گیری کرد کب در مقایسب 

 حفاظتی در پیش تیمار مایکروویو محسوس تر بود.
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Effect of microwave pre-treatment compared with the steaming on impregnation of fir 

wood treated by acid copper chromate (ACC) 

 

In  this  study, the  effects  of  microwave  and  steaming  pre-treatments on the impregnation of 

fir wood (  Abies alba L.) treated  by acid copper chromate (ACC) were investigated. The 

microwave  pre-treatments  were carried out at 2450 MHz frequency  in four time durations  (10, 

12,  14,  and  16  minutes). The  steaming  pre-treatments  were  applied at three temperatures  

(120, 140, and 160
0
 C)  with  pressure  of  2-3  bar. Pre-treatment processes were conducted on 

the wood specimens with dimensions of  5×10×25 cm  and  moisture  content of about  30 to 

35%. The empty-cell method using low pressure was used for impregnation. After impregnation, 

absorption and retention of ACC was measured. To determine the depth of penetration, chrome 

azurol was applied and finally the image J software was employed to  determine  the  wood  

cross  section  saturation. Results showed that both microwave and steaming  pre-treatments 

improved the impregnation, retention and penetration  properties. The  results  also  showed  that  

the  wood  impregnation properties  improved  by  increasing  steaming  temperature  from  120  

to  160
0
 C,  and microwave radiation  time  from 10 to 16 minutes. Overall, significant difference 

was not found between two methods of pre-treatment for improving the depth of penetration but 

retention of preservative solution in samples pre-treated by microwave irradiation for 16 minutes 

was significantly higher compared with those steamed. the role of  ray cell rupture in improving 

the penetration depth in the microwave pre-treatment was more pronounced than in the steaming. 
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