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 کاربرد فناوري نانو در صنایع چوب

  
  4هدایت اهللا امینیان ، 3سحاب حجازي، 2لعیا جمالی راد، 1*علیرضا بی اذیت
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 چکیده
 هـاي  ویژگی تغییر اي زیادي از جملهتواند ابزاري بسیار مهم براي پیشرفت زمینه ه ت موادي با عملکرد بسیار باال میفناوري نانو با ساخ

محصـوالت چـوبی    تغییـر رویکـرد از  و  یهاي غیر منتظره در عملکرد مواد زیستی ساخته شده از منابع چـوب  پیشرفت، محصوالت چوبی
نانو تکنولوژي از زوایاي زیادي مانند تولید ماده اولیه، ایجاد کاربردهایی جدید بـراي  . باشد  ،هاي زیستی کامپوزیت حجیم به مواد جدید

 کاغذ را متحول کـرده تواند صنایع چوب ومی ،محصوالت چوب و کاغذ، تولید نسل هاي جدیدي از مواد اولیه و محصوالت لیگنوسلولزي
توجـه   با .تجدید شونده شودو سبب جایگزینی مواد غیر تجدید شونده مانند آهن، پالستیک و سرامیک با محصوالت جدید لیگنوسلولزي 

کـه   در نظر داشـت بنابراین در تولید محصوالت چوبی باید  ،انکار ناپذیر استکمبود منابع جنگلی و چوبی در کشور ما حقیقتی به اینکه 
هاي جدید با توجه به اینکه استفاده از فناوري. دنحداقل ماده اولیه چوبی و در عین حال از کارایی باال برخورد باش این محصوالت داراي

فنـاوري نـانو   . بنابراین استفاده از فناوري هاي روز از جمله نانوتکنولوژي بسـیار حیـاتی اسـت    ،در این زمینه می تواند بسیار کمک کند
یت بهتر و قیمت کمتر بـه  مصرف مواد اولیه و انرژي شده و باعث ورود کاالهایی با ازرش افزوده و کیف موجب کاهش چشمگیر در مقدار

 بـراي . نیازدارنـد  مقاومـت  افـزایش  بـه  هـا  چـوب  ایـن  لذا است، غیراروپایی کمترازانواع اروپایی هاي چوب معموالمقاومت.شود بازار می
 بـا  متعـارف،  اصـالحی  هـاي  ازروش برخـی  گیرد،امـا  مـی  انجـام  موادشـیمیایی  بـا  دهی روکش ازقبیل ظاهري اصالحات منظوراغلب این

 برايزیست  با محیط سازگار و جدید هاي روش کشف بهشدید  نیاز دلیل همین به. دارند سمی اثرات وحتی سازگارنیستند زیست محیط
نانو در صنایع چوب  مورد ارزیـابی    فناوري برخی کاربردهايمقاله در این  .شود یم احساس چوب، عملکردي ي ها ویژگی بهبود و اصالح
 .بخشیدبهبود نیز مصنوعات چوبی را خواص مکانیکی و فیزیکی توان  به طور کلی، با استفاده از نانو تکنولوژي می. رفته استگقرار 

  
  محصوالت لیگنوسلولزي حفاظت چوب   و کاغذ چوبصنایع   تکنولوژينانو  :واژه هاي کلیدي

  
 مقدمه - 1

 يفنـاور  ي واژه. بـود  نشـده  شـناخته  نـام  نیـ ا بـه  هنـوز  زمـان  درآن البتـه . شـد  زده 1959 سـال  در نـانو  يفنـاور  جرقه نیاول
ـ  نـانو   را واژه نیــا او. شـد  يجـار  هــا برزبـان  1974 درسـال  ودرژاپنیــتوک علـوم  دانشـگاه  اســتاد ینگوچیوتـا ینور توسـط  بــار نیاول
 يتکنولــوژ نـانو  بـاظهور ) 1387 انـدرواژ .(بــرد کـار  بـه  باشـد  ینــانومترم هادرحـد  ابعـادآن  کـه  یقــیدق مـواد  سـاخت  فیتوصـ  يبـرا 

ــا لیپتانســ ــجد يه ــنا دمحصــوالتیدرتول يدی ــلولز عیص ــه يس ــد ب ــروزه. وجودآم ــف يکشــورها ام ــه مختل ــا برنام  مفصــل يه

                                                             
*alirezabiazyat@gmail.com 
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 میتنظـ  2030 سـال  تـا  را شـان یها برنامـه  کـه یطور بـه . وکاغذدارنـد  چـوب  صـنعت  دربخـش  ينانوفنـاور  کـاربرد  يبـرا  یقاتیتحق
 عیدرصــنا يازنانوفنــاور اســتفاده یکلــ اهــداف) 1387 یوســفی.(دارنــد گرکشــورهایازد يشــتازیدرپیسع حــوزه نیــا ودر انــد کــرده

   :راستیمواردز شامل يگنوسلولزیل
ــعه -1 ــپا توس ــتفاده: داری ــپا اس ــلولزیل دارازمنابعی ــادیا ،يگنوس ــزوده ارزش ج ــه اف ــمواداول ب ــلولزیل هی ــادیا ،يگنوس  ارزش ج
  .ستیز طیمح يها یآلودگ وراندمان،کاهش ییبهبودکارا وکاغذ، چوب عیصنا عاتیضا به افزوده
ــت -2 ــادتکنولوژیا: رقاب ــتول يج ــمندکه دی ــبب هوش ــذخ س ــابع رهی ــ من ــود، یم ــرآورده ش ــردن ب ــترین ک ــب يازمش  وکس
  .دیتول يها نهیهز شتر،کاهشیبازارب

ــادتحولیا -3 ــجد دنســلیتول: ج ــوب محصــوالت از يدی ــریف و یچ ــادیا ،يب ــدهایفرا ج ــتیز ين ــوع یس ــوب، متن ــتول درچ  دی
  .)1387 اندرواژ( بادوام و متنوع محصوالت

 دچـار  نیـز  چـوب  صـنایع  بـاآن،  همزمـان . اسـت  قرارگرفتـه  جـدي  توجـه  مـورد  مـا  کشـور  سـوي  از اخیـر  ي نانودردهه  فناوري
 درزمینــه بســیاري هــاي  بحــث امــروزه. اســت شــده انجــام زیــن درآن یهــای گــذاري ســرمایه و شــده اساســی تحــوالت
ــاوري ــا، فنـ ــاي نانو،کاربردهـ ــده مزایاودورنمـ ــرح آن ي آینـ ــت مطـ ــنایع. اسـ ــوزه صـ ــیعی چوب،حـ ــنایع وسـ ــل ازصـ  ازقبیـ
ــيکاغذساز ــان ونی،دکوراس ــباعیچوب ومبلم ــت ،اش ــازه وحفاظ ــا چوب،س ــوژی،بیچوب يه ــاتوم يول ــناخت ،یوآن ــرچوب، ش  عناص
 صـنایع  مختلـف  هـاي  بخـش  در نـانو   فنـاوري . هسـتند  نوپـا  مـا  درکشـور  هـا  آن اغلـب  کـه  شود می راشامل یچوب يها تیوکامپوز
 شناسـایی  ییزسـو ا .کنـد  رو روبـه  زیـادي  حـول ت بـا  ار کشـور  چـوب  صـنایع  توانـد  مـی  کـه  دارد اي ارزنـده  کاربردهـاي  چـوب 

 گــر،ید يسـو  از و باشــد، کشـور  در نــانو  فنـاوري  محصــوالت بـراي  بــازارخوبی توانـد  مــی کشـور  یچــوب صـنایع  گســترده نیازهـاي 
باشـد   بـا توجـه بـه ایـن موضـوع کـه چـوب نـوعی کامپوزیـت طبیعـی مـی           . کنـد  فـراهم  چـوب  عیصنا براي رانیز رشدخوبی زمینه

مقاومــت چـوب در برابــر برخـی عوامــل   . هــاي منحصـر بــه فـردي دارد   شـود، بنــابراین ویژگـی   حاصـل مــی ) درخــت(از طبیعـت   و
ــر ــش  :نظی ــت و آت ــرارت(رطوب ــاکتري ،)ح ــه ب ــارچ حمل ــا و ق ــا ه ــت ،ه ــی و مقاوم ــی و م دوام طبیع ــاي فیزیک ــر ه ــانیکی متغی ک

هـاي چـوبی    هـایی بـر روي چـوب ماسـیو و یـا محصـوالت چـوبی و کامپوزیـت         بایست جهـت بهبـود خـواص، تیمـار     باشد، و می می
هـاي خاصــی بـراي بهبــود هـر یــک از خـواص چــوب اســتفاده      در گذشـته، از تیمــار . اعمـال نمــود تـا کــاربرد آنهـا را افــزایش داد   

محیطـی، اسـتفاده از برخـی     شـود، امـا بـا پیشـرفت تکنولـوژي و مسـائل زیسـت        یشـد، حتـی در زمـان حـال هـم اسـتفاده مـ        می
ــواد ــد  روشــها و م ــوع گردی ــا ممن ــی . ه ــانوتکنولوژي م ــا اســتفاده از ن ــال ب ــد و    ح ــاهش داد و عمــر مفی ــب چــوب را ک ــوان معای ت

  .را به حداکثر رساند آن راندمان
  
 نانو و صنعت چوب و کاغذ -2
به طور کلی می توان گفت نانو نقش به سزایی در تولید و پایداري محصوالت چوبی و باال بردن خواص مکانیکی فرآورده هاي         

با استفاده از نانو می توان مقدار .همچنین می تواند نقش به سزایی در حفظ و نگهداري جنگل ایفا کند. چوبی و کاغذ ایفا می کند
هزینه هاي تولید محصوالت چوبی به حداقل  با این کار .صرفه جویی کردنیز و در مصرف انرژي مصرف مواد اولیه را کاهش داد 

با استفاده از مواد نانو می توان خواص کیفی محصوالت نانو کامپوزیتی را همچنین.راندمان کار افزایش می یابد و ممکن می رسد
گیري شکالت اساسی کامپوزیت هاي چوب پالستیک قابلیت آتشیکی از م. و محصوالتی با ارزش افزوده تولید کرد  بهبود بخشید

که برخی دیگر در حالی. به علت وجود عنصر کلر غیر قابل اشتعال اند15کلرایدمرها مثل پلی وینیلبعضی از پلی. ستابسیار زیاد آنها

                                                             
١-(PVC)Poly vinyl chloride 
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این ترکیبات باید به . سوز کننده نیاز دارندکند نظیر پلی پروپلین، پلی اتیلن، پلی استایرن و پلی استرکامال اشتعال پذیر است و به 
این امر موجب افزایش . ري انجام گیردثؤکنندگی به طور مسوز  کندها به کار روند تا روند مقدار زیاد در ساخت کامپوزیت
اري به علت ماهیت ریزساخت. گرددکانیکی و مشکالتی در مراحل ساخت کامپوزیت میخواص م دانسیته،کاهش انعطاف پذیري و

ونحوه عملکرد ذرات نانو مانند ذرات نانورس می توان ازاین مواد جهت بهبود خواص کاربردي فراورده هاي مرکب پلیمري استفاده 
سوز کنندگی آنها  کندبردن توان هاي چوب پالستیک در برابر اشتعال و باالهمچنین این مواد موجب افزایش دوام کامپوزیت. کرد
در کامپوزیت ها  يکانیکی، حرارتی و ثبات ابعادی ذرات نانورس موجب بهبود خواص مافزودن مقادیر اندک ،به عنوان مثال .شودمی

  ). 1389جنوبی ( می شود
به همین منظور . باشندمعموال چوب و فرآورده هاي چوبی در برابر عوامل مخرب طبیعی و بیولوژیک داراي مقاومت کمی می

در همین راستا . براي باال بردن خواص مقاومتی چوب و فرآورده هاي آن در برابر این عوامل هستیمهمواره به دنبال راه کارهایی 
هاي علمی است که براي اعمال اصالحات حفاظتی بر روي چوب مورد توجه استفاده از نانوتکنولوژي و مواد نانو از مهمترین رویکرد

حفاظت در برابر تابش نور، ممانعت از تماس با عوامل مخرب بیولوژیک، توان ي مانند از آن جمله می توان به موارد. قرار گرفته است
  .، اشاره نمودحفاظت در برابر آتش و آزاد سازي تدریجی ترکیبات و حفاظت طوالنی مدت چوب، افزایش طول عمر چوب

عوامل مخرب بیولوژیک مانند لکه به ویژه در موارد مصرف درمحیط باز اغلب در معرض تهاجم    هاي چوبیچوب و کامپوزیت
ها را ها وقارچاصالح سطح چوب با استفاده از نانوذرات سیلیکا امکان ورود وتکثیر باکتري. گیرندها قرار میها و قارچبی،کپکآهاي 

مري ها رادر یک ساختار پلیو قارچ کشها ذرات نانو توانایی آزادسازي مداوم آفت کش. دهدبه طور چشمگیري کاهش می
از همچنین . )1389جنوبی ( هایی درون روکش قرار داده می شوندها به صورت کپسولکشکش ها وآفتقارچ دارنددراین روش

ساختارهاي میکروحفره اي ساخته شده از نانوذرات دي اکسید تیتانیوم نقش بسیار کلیدي در ساز و کارهاي آزاد سازي طرفی 
  ).1389جنوبی ( داراي این ذرات در برابر نفوذ وتکثیر جلبک ها نفوذناپذیرندپوشش هاي . مرحله اي به عهده دارند

بسیار زیاد  صنعتی سرمایه بر است و زمان الزم براي به کار گیري فرایند هاي جدید در آن عموماً نیز صنعت کاغذدر این میان 
هاي استاندارد روکش بسته بندي. با براي آن استبندي وایجاد ظاهري زینقش مواد کاغذي اساساً استحکام بخشیدن به بسته. است

مختلفی مانند الیه الیه سازي، اکستروژن، متالیزاسیون و روکش دهی انتشاري  يهاتوان با استفاده از ترکیب فناوريکاغذي را می
-خواص محافظتی بسیار مطلوب و پیشرفته ،پایه رس در غشاها و روکش ها بردر صورت استفاده از نانو کامپوزیت های. به دست آورد

در حال حاضر چندین فناوري براي ایجاد ویژگی هاي جدید در محصوالت کاغذي مانند تعبیه انواع مختلف . اي به دست می آید
حال هاي ویژه و پلیمرهاي رسانا در هاي چاپ مدرن به همراه جوهرآشکار سازها بر روي محصوالت کاغذي با استفاده از فناوري

موجب افزایش مقاومت نیز نانو پوشش ها  و شودهمچنین ذرات نانو موجب بهبود قابلیت آبگیري و ماندگاري کاغذ می. بررسی است
  ).1387یوسفی ( کاغذ در برابر آتش می شود

  
 هاي آن با فناوري نانو اصالح خواص مقاومتی چوب و فراورده -2-1

از جمله  گیرند هاي چوبی که در ساخت مصنوعات چوبی مورد استفاده قرار می کامپوزیتبهبود دادن خواص مقاومتی چوب و 
شود نظیر  وارد می این نوع فرآورده ها هایی که بر ها وتنش با توجه به نیرو. مواردي است که با استفاده از فناوري نانو تحقق می یابد

ها و نانو  ان این خواص را به کمک نانو ذرات سیلیکا و نانو فیبرتو نیروي خمشی و فشاري و ضربه و پیچشی و برشی و سایش، می
 .افزایش دادنیز هاي کربنی  لوله

این مواد به سبب . توان از مقاومت مکانیکی باالیی، به شکل بهینه بهره گرفت ها، می هاي کربنی با چوب و کامپوزیت با ادغام نانو لوله
رغم  ها علی نانو لوله. باشد گزینه بسیار مناسبی براي صنعت چوب می ،الکتریسیته ساکنمقاومت مکانیکی باال، وزن کم، و توزیع 
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ها وجود  از دیگر خصوصیات نانو لوله و برخورداري از قطر بسیار کم، مقاومت کششی باالیی در حدود صد گیگا پاسگال دارند
 ).1386، بهرامی( باشد مینیز ها  پیوندهاي واندروالسی بین اتم

 
  نانو پوشش ها -2-2

در صورتی که مادة نرمی مانند چوب وجود . خواص مناسبی دارند که موجب استفادة فراوان از آنها شده است نیزها  نانو پوشش
شوند بشکند و از سوي  داشته باشد که از سویی نباید در برابر ضربه و دیگر بارها و نیروهاي مکانیکی که به صورت ناگهانی اعمال می

، ..)مانند سایش در پارکت هاي چوبی و(آید  وجود  ره در تماس با یک مادة زبر باشد و بین این دو قطعه اصطکاك به دیگر، هموا
شوند، مثل  تا در برابر نیروهایی که در سطح ماده اعمال می قرار داد توان یک الیه از یک مادة سخت را روي سطح مادة اول  حال می

بنابراین، قطعه در برابر نیروهاي ناگهانی مثل ضربه هم . پذیر است ، مغز قطعه هنوزنرم و انعطافبا وجود این. اصطکاك، مقاوم شود
 دهی را با پوشش) نظیر چوب یا محصوالت چوبی(توان خواص مکانیکی یک ماده شود که می پس مشخص می .مقاوم خواهد بود

    .)sonmez 1990و  ozen، 1386باقري ( بهبود بخشید 
  
  خستگی -2-3

 یکنید؟ صفحات چوبی که بارهاي مختلف براي خرد کردن الیاف آن چه می. براي درك خستگی، یک صفحه چوبی را تصور کنید
چوب در اثر این چنین تنش هایی دچار  پس از مدتی ،کنند را تحمل میمانند فشار عمود بر الیاف و تنش هاي مختلف دیگر

هاي سطحی  کند، ویژگی هاي مواد که مقاومت آنها را در برابر خستگی مشخص می یکی از مهمترین ویژگی. شود خستگی می
توان این خواص را بهبود  با نانو ساختار کردن سطح و ریزدانه کردن و البته کم کردن نقایص سطحی، مثل ترك، می. آنهاست
  .بخشید
 

 وآتش شعله برابر در مقاومت افزایش - 4 -2
تر در  دستیابى به عملکرد پیشرفته. عملکرد در برابر آتش نیز یکى از عوامل کاهش کاربرد محصوالت چوبى است

هاى آتش نیز که هم اکنون مورد استفاده قرار مى گیرند،  بسیارى از بازدارنده .چوبى در برابر آتش نیز کار مشکلى نیست محصوالت
عملکرد . در کاهش پارامترهاى مختلف واکنش چوب در برابر آتش از جمله قابلیت اشتعال، پخش حرارت، و گسترش شعله مؤثراند

 . افزایش یابدنیز چوب در برابر آتش مى تواند تا حد عملکرد پشم هاى معدنى و صفحات فوالدى 
ایجاد رفتار بازدارندگى در برابر آتش در چوب، اغلب موجب افزایش نفوذپذیرى در برابر رطوبت، تغییر رنگ ویا فساد تدریجى چوب 

دهد، کاهش اندازه ذرات ، مقاومت به آتش را تا چند برابر افزایش  با این وجود اطالعات موجود در مورد نانو ذرات نشان مى. مى شود
به عنوان مثال . انگیزى را در محصوالت چوبی به وجود آورد هاى بسیار شگفت توان ویژگى آورى نانو مى با به کارگیرى فن. هدد می

نانو ذرات قادرند به درون غشاى سلولى نفوذ کرده، ساختارى بسیار مستحکم با احتراق پذیرى کم ایجاد نماید و به طور همزمان 
 .)1386کرد (ا نیز حفظ کننداى چوب ر خصوصیات میکرو حفره

گیري و باالبردن مقاومت این مواد در برابر  از نظرآتش) نظیر چوب(یکی از کاربردهاي مهم فناوري نانو بهبود خواص مواد پلیمري
 جود داردونیز سوز نمودن آنها کند این مواد عموماً در دماهاي باال ایمن نیستند، اما با استفاده از فناوري نانو امکان . آتش است

 ).1شکل شماره (
  

  يصفحهایفراوردهها  چوب  کاغذومقوا
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 خاصیت تأخیر آتش گیري - 1شکل شماره 

  
 ها هاوقارچ باکتري  افزایش مقاومت مبلمان چوبی در برابر  -2-5

 .داشته باشدکافی وجود  کنند که رطوبت و اکسیژن به اندازه هاي مخرب چوب در مناطقی بیشتر رشد می ها و قارچ باکتري
گیرند، اغلب در معرض تهاجمات  شود و یا در معرض رطوبت قرار می هایی که در مصارف بیرونی استفاده می معموال مبلمان

تواند  ها با سطح چوب مى جلوگیرى از تماس باکترى. ، کپک ها و قارچ هاى نابود کننده چوب قرار دارند هایى مانند لکه آبى باکتري
اصالح سطح چوب با استفاده از نانو ذرات سیلیکا، تکثیر  .به حداقل رساندن تشکیل کپک در چوب باشدروش مناسبى براى 

  .)١٣٨۶ write(دهد  ها و قارچ ها را به طور چشمگیرى کاهش مى باکترى
نانو ذرات . شود توجه زیادي به آن می امروزه به دلیل خاصیت ضد میکروبی  موادي است که جمله نقره از همچنین نانو ذرات 

داراي سطوح بسیار زیادي هستند، این افزایش سطح باعث خواهد شد که یک گرم از نانو ذرات نقره براي ضدباکتري کردن یک صد 
را در برابر  ها آنبا این کار  وها را پوشش داد  سطوح مبلمان ،توان با نانو ذرات نقره حال می. متر مربع از سطح یک ماده کافی باشد

  ).2009طارمیان (.بر روي سطح اعمال نمود مو یا پیستوله  ها را با قلم توان این پوشش ها ایمن نمود، که می ها و باکتري قارچ
  
  مقاومت به پوسیدگی - 2-6

مقاومت به رشد کپک در نمونه هاي تیمار شده با نانو بر، روي و مس مورد ) 2009(و همکاران Clausenدر یک بررسی توسط 
درصد در برابر رشد کپک داشتند ولی نانو روي اثر حفاظتی  95مطالعه قرار گرفت و گزارش شد که نانو بر و نانو مس مقاومت باالي 

  .داشت)درصد 78حدودا ( کمتري 
  
  مقاومت به هوازدگی - 2-7

گزارشات جدید در مورد نانواکسید روي نشان  .داردUVاکسید روي تاریخچه اي طوالنی به عنوان مقاوم کننده در برابر اشعه 
  ).2010(و همکاران  Clausen(دارد UVمقاومت خوبی را در برابر اشعه  ،می دهد که در هنگام کاربرد به عنوان پوشش سطحی

Clausen مقاومت به هوازدگی نمونه هاي چوب کاج زرد جنوبی تیمار شده با نانو روي با غلظت هاي به بررسی ) 2010(و همکاران
نتایج به دست . ماه در معرض هوازدگی طبیعی قرار دادند 12در این تحقیق نمونه ها را براي مدت .درصد پرداختند 5و  2.5، 1

تر از نمونه هاي تیمار نشده بودند و تغییر رنگ سطح رویی آمده نشان داد که نمونه هاي تیمار شده با نانوروي داراي سطح روشن 
نمونه ها که در معرض مستقیم نور خورشید بود نسبت به سطح زیرین نمونه ها که در معرض تابش مستقیم نور خورشید نبودند، 

ترکهاي سطحی از طرفی . تر بود سطح نمونه ها روشن ،همچنین براي نمونه هاي تیمار شده با افزایش غلظت نانوروي. بیشتر بود
  . هاي باالتر بود درصد بیشتر از درصد غلظت1مالیمی در نمونه هاي تیمار شده نیز به وجود آمده بود و لی این ترکها در غلظت 
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 آب جذبافزایش مقاومت به  -2-8

می توان از رشد  ،تغییر رنگبا دفع آب از روي چوب توسط نانو، عالوه بر افزایش پایداري چوب در برابر پوسیدگی، تخریب و 
باد (و طبله کردن  یدگیدفع آب بوسیله نانو باعث کاهش چروک. قارچ ها نیز جلوگیري نمود زیرا رطوبت باعث رشد قارچ خواهد شد

و همکاران  Clausenدر آزمایشی که  .چوب می شود و در نتیجه از ترك برداشتن و از بین رفتن چوب جلوگیري می نماید) کردن
درصد  5و 5/2، 1به بررسی مقاومت به هوازدگی نمونه هاي چوب کاج زرد جنوبی تیمار شده با نانو روي با غلظت هاي ) 2010(

درصد جذب آب 1براي نمونه هاي تیمار شده با غلظت در این تحقیق  .، نیز چنین نتیجه اي براي جذب آب حاصل شدپرداختند
  .درصد افزایش یافت 32این کاهش جذب آب تا  ،ت نانو فلزاتدرصد کاهش داشت که با افزایش غلظ 10تقریبا 

  
  نتیجه گیري -3
بنابراین در تولید محصوالت چوبی باید توجه کرد که این . کمبود منابع جنگلی و چوبی در کشور ما حقیقتی انکار ناپذیر است 

هاي جدید با توجه به اینکه استفاده از فناوري .محصوالت داراي حداقل ماده اولیه چوبی و در عین حال از کارایی باال برخورد باشد
فناوري نانو . بنابراین استفاده از فناوري هاي روز از جمله نانوتکنولوژي بسیار حیاتی است ،در این زمینه می تواند بسیار کمک کند

و کیفیت بهتر و قیمت کمتر  موجب کاهش چشمگیر در مقدار مصرف مواد اولیه و انرژي شده و باعث ورود کاالهایی با ازرش افزوده
ود محافظت در برابر اشعه فرابنفش، جلوگیري از تکثیر توان به بهب تکنولوژي میاین با استفاده از  همچنین .گردد به بازار می

  .، بهبود مقاومت چوب در برابر آتش و بهبود پایداري ابعادي چوب نیز دست یافتمیکروب ها، افزایش دوام چوب
  

  منابع
اد اولیه و توسعه صنایع چوب مین موأاولین همایش ملی ت. ثیر فناوري نانو در آینده صنایع چوب و کاغذأت. 1387. رفیقی، ع ،ط. اندرواژ، س -1

 .ذ کشورغو کا
  .دانش پرورانتشارات ، ایه هاي مکانیک نانوپ .1386.بهرامی، و -2
نخستین همایش ملی فن آوري . ، نانو فایبرهاي سلولزي و آینده صنایع چوب پایهنانو تکنولوژي . 1389. و نصیري، ن. ضیایی، م. جنوبی، م -3

  .هاي نوین در صنایع چوب و کاغذ
تاثیر تیمار با نانوذرات نقره بر سرعت خشک شدن : بررسی پتانسیل استفاده از فناوري نانو در چوب خشک کنی. 2009. سپهر، ا. طارمیان، ا -4

  .و گرادیان نهایی رطوبت چوب
. پلی پروپیلن -هاي آتشگیري نانوکامپوزیت چوب پالستیک حاصل از آرد چوببررسی تأثیر ذرات نانورس بر ویژگی. 1389. کرد، ب - 5

 .31-40):4(5 فصلنامه علوم و فنون منابع طبیعی
مین مواد اولیه و أایش ملی تاولین هم. فرصت هاي بزرگ در صنایع لیگنوسلولزي با فناوري کوچک نانو. 1387.و مشکور، م. یوسفی، ح -6

 .توسعه صنایع چوب و کاعذ کشور
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