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  چکیده
اما این ماده معایبی هم دارد که . باشد، که مزایاي بسیاري داردپذیر میاي طبیعی و تجدید چوب ماده   

 در مختلف چوبی هايگونه طبیعی دوام. مهمترین آنها تخریب چوب توسط عوامل مخرب بیولوژیک است
یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار که در دوام طبیعی نقش دارند مواد . باشدمی متفاوت مخرب عوامل برابر
ها ترکیبات فنولی، اسیدهاي رزینی، ترپنوئیدها و تروپولونهاي چوبی بادوام در گونه. باشندراجی میاستخ

ها، سزکوئی ترپنوئیدها و استیلبن خواص ضد خواص ضد قارچی دارند و ترکیبات فالوونوئیدها، کینون
 اثر مواد پیرامون بسیاري تحقیقات. شود دوام طبیعی باال رودموریانه دارند، وجود آنها در چوب باعث می

 وها ترکیباتی که فعالیت ضد قارچی در برخی گونه. استخراجی بر روي دوام طبیعی چوب انجام شده است
توان کمک کرد تا از این ترکیبات طبیعی و میبیشتر با تحقیقات . اندضد موریانه دارند شناسایی شدهفعالیت 

همچنین . براي محافظت و باال بردن دوام چوب تولید شوددوست دار محیط زیست، مواد حفاظتی مناسبی 
هاي دست کاشت پرورش داد و در کاربردهاي خاص که  هاي با دوام طبیعی باال را در جنگلتوان گونهمی

 .دوام باال نیاز است از آنها استفاده کرد
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  مقدمه
در جاهایی که مستعد تخریب طبیعی بوده، استفاده  دوام طبیعی باالباهاي چوبی در گذشته گونه  
اي، صمغ، موم و سایر مواد استخراجی ته کند مواد عصارهتر می ها را مقاومآنچه برخی گونه. گردید می

در مقاومتشان هاي چوبی مختلف ونهگ ).2005 و همکاران، ریمیک(نشین شده در چوب درون است 
 که ناشی از تفاوت در ترکیبات مواد  متفاوت استها و حشرات چوبخوار قارچبرابر تخریب توسط 

 در مؤثر، ترکیبات شیمیایی مواد استخراجی برخیهدف اصلی این تحقیق معرفی . باشداستخراجی می
  .دباشمییک  بیولوژ در برابر عوامل مخرببا دوام طبیعی باالهاي چوبی گونه

مواد استخراجی مواد شیمیایی هستند  : دوام طبیعی چوبدر مواد استخراجیمعرفی ترکیبات مؤثر 
ها، اسیدهاي چربی: شاملاین ترکیبات . نند استخراج شوندتواها می که در چوب با استفاده از حالل

 باشند  می... وهای، روزین، مومها، استروئیدها، اسیدهاي رزینها، ترپنهاي چرب، فنول چرب، الکل
، میرشکرایی(آیند مواد استخراجی اجزاي غیر ساختمانی چوب به شمار می. )2005راول و همکاران، (

 تولید رزین و یا ترکیبات فنولی در سلولهاي ،ها در طول تشکیل چوب دروندر برخی گونه ).2006
سوزنی برگان غالبا  ترکیبات رزینی از اسیدهاي  در ).2009اك و همکاران، ( یابدپارانشیم افزایش می
 درصد از مجموع مواد استخراجی 80 تا 70کنند و اند، که در چوب درون نفوذ میرزینی تشکیل شده

هاي قارچی ایجاد مقاومت اسیدهاي رزینی در برابر پوسیدگی). 2006والکر، ( شوندشامل می را
 هايپهن برگان گونه). 2008کوسکی، (  وجود دارندعنوان مثال در چوب کاج اسکات  به،کنند می

خواص ضد قارچ دارند غالبا  در چوب درون خود ترکیبات فنولی دارند، که همچون شاه بلوط، بادوام 
بتا توجاپلیسین در چوب درون ها همچون تروپولونترکیبات . دهندمیافزایش دوام طبیعی چوب را  و

Thuja plicata در چوب درون ین نوتکاتین و کانوتوChamaecyparis nootkatensis   یافت
 ها دارندتا حدي شباهت ساختاري با فنولاین ترکیبات خواص ضد قارچی دارند و  ،شوند می

 - سدرول، آگاتهادیول، اپیمانول، بورنیل استات، آلفا و بتا: ترکیبات ترپنی همچون ).2006میرشکرایی، (
موهارب و همکاران، ( ثرندؤم Cupressus lusitanicaدر دوام طبیعی چوب درون گونه سدرن 

2010.(  
بررسی  از برخی فالوونوئیدها را در برابر موریانه زیرزمینی دافعفعالیت ) 2000( اوهمارا و همکاران    

سه ترکیب ) 2004( گاناپاتی و همکاران  در پژوهشی.معرفی کردند دافع موریانه آنها را و کردند
 را در برابر موریانه Diospyros sylvaticaاز عصاره ریشه وسپیرین و میکروفیلون پالمباگین، ایزودی
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عصاره پوست طی تحقیقی  .باشندترکیبات کینونی میاز  که معرفی کردند ثرؤکش م  موریانه،زیر زمینی
Picea glehnii  ترکیبات استیلبن موجود در عصاره پوست شد،آزمایش در برابر موریانه زیرزمینی 

 ).2003شیباتانی و همکاران، ( را داشتندترین اثر مانع شونده در برابر خورده شدن توسط موریانه بیش
 Callitris glaucophyllaچوب درون  عصارهدر مطالعات ) 2005(  و همکارانهواتانابهمچنین 
  .معرفی کردندزیر زمینی فع موریانه ارا دگروه سزکویی ترپنوئیدها ترکیبات 

  
  نتایج و بحث

 هاترکیبات فنولی، اسیدهاي رزینی، ترپنوئیدها و تروپولونطبق مطالب مطرح شده در مجموع   
ها خواص یلبنتها، سزکوئی ترپنوئیدها و اسخواص ضدقارچی دارند و ترکیبات فالونوئیدها، کینون

ابر  به دوام چوب در بر،هاي چوبی صورت طبیعی در گونه وجود این ترکیبات به. ضد موریانه دارند
 ترکیبات شیمیایی مواد استخراجی این است که براي مزیت عمده. افزایدعوامل مخرب بیولوژیک می

ثر  ترکیب مؤباشند که با سنتز مصنوعیبنابراین گزینه مناسبی می. کنندمحیط زیست ایجاد مشکل نمی
اما باید توجه داشت که . توان ماده حفاظتی مناسبی تولید کرد می،در برابر عوامل مخرب بیولوژیک

ترکیبات مواد استخراجی چوب، اجزاء غیر ساختمانی هستند و ممکن است در اثر آبشویی از چوب 
پژوهشگران باید به فکر تثبیت این ترکیبات و ایجاد پیوند شیمیایی بین ترکیب مولکولی . خارج شوند

 تحقیقات بیشتري در رابطه با این موضوع انجام شود تا بتوان ترکیبات باید. و ساختار چوب باشند
 کم دوام هاي مواد حفاظتی صنعتی براي حفاظت چوبعنوان طبیعی و دوست دار محیط زیست را به 

هاي دست کاشت پرورش داد و  هاي با دوام طبیعی باال را در جنگلتوان گونههمچنین می .استفاده کرد
 .ص که دوام باال نیاز است از آنها استفاده کرددر کاربردهاي خا
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Abstract 
    Wood is a natural and renewable material, which has many advantages. But also 
this substance has some disadvantages of which the most important is the wood 
biological deterioration by destructive agents. Natural durability of different wood 
species is different against wood deterioration. One of the most important factors 
affecting the natural durability is wood extractives. In durable wood species, 
phenolic compounds, resin acids, terpenoids and tropolons have antifungal activity 
and flavonoids, quinines, sesquiterpenoids and stilbene have anti-termite activity, 
and their existence cause the natural durability of wood. Many studies have been 
carried out about the effect of wood extractives on natural durability of wood. In 
some species some compounds have been identified with antifungal and 
anti-termite activity. More research can help that natural and environmentally 
friend compounds to produce appropriate preservatives and enhance the wood 
durability. Also tree species with high natural durability can be grown in forest 
plantations to be used in special applications that high durability is required. 
 
Keywords: Wood extractives, Natural durability of wood, Antifungal activity, Anti-
termite activity. 
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