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 (Quercus infactoria) بلوط چوب يپذيرنفوذ يببر ضر يکنخشکچوب روش اثر

 

 

 چکیده

 يپذذير نفوذ يببر ضر يكن خشکچوب روش اثر بررسي منظور به قتحقي اين

 شذده  يذده بر تازه هاي ينهب گرده. شد مانجا( Quercus infactoria) بلوط چوب

 بذه  سذس   و تهيذه  تانكردسذ  در شذر   واقع( تخت مانهورارمان )از او بلوط

 شدو رو بذا هذا   . تختذه شدند بديلمتر تيسانت 6 اسمي امتبا ضخ ييها تخته

روز  54 مذد   بذه ها  تخته ،(يبتركي روش) اول شدررو. شدند خشک فمختل

 بذا  صذنتتي  يمهن در كوره سس  و درصد 33 تميانگين رطوب تا آزاد هواي رد

 درصذد 13 نهذايي ت رطوبذ  تا T5-D1مه برنا و طبق گرم هواي اييجابج روش

 تذا  درصذد  44سذب   ت ميانگين رطوبذ  ازها  تخته دوم،ش در رو. شدند خشک

 سذس ، . شذدند خشذک در كذوره   T5-D1 مذه برنا بذا  درصذد  13نهايي ت رطوب

 در دو و طولي و عرضيجهت در دو شده  خشک يها پذيري تختهنفوذ ضريب

 داد نشذان ج نتذاي . شذد  گيريزهانداطور مج ا  به درونچوب و برونچوبه ناحي

و  طذولي جهذت   دودر هر شده در كوره  خشک بلوط يها پذيري تختهنفوذ كه

 ينفوذپذذير  از ربيشذت  درونو چذوب  بذرون چوبناحيه  دودر هر ني   و يعرض

 . است( كوره+ آزاد هواي) يبتركيكردن  خشک روش باشده  خشک يها تخته

بذرون،  ، چذوب پذذيري نفوذ ضذريب  بلذوط،  ،كذردن  : خشذک يکلیدد  واژگان

 درون چوب

 1پور صالحشوبو 

 *2طارمیاناصغر
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 دانشجوي دكتري، 

 و  علوم گروهدانشيار  2

 ذ، دانشکده منابع طبيتي، وكاغ چوب يعصنا

 نتهرا گاهدانش

 

 مسئول مکاتبا : 
tarmian@ut.ac.ir 

 13/36/1311تاريخ دريافت:
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 همقدم
 كذه  استن ايرا مهمي جنگل يها چوب ج و بلوط چوب

gr/cm) باال اًنسبت ويژه جرم دليل به
( از مقاومذت  37/3-8/3

في مصارلب در اغ چوب اين. استردار برخويي بااليکي مکان

مصذر  اسذت.    قابذل  ،دارد نيازيکي مکاني باال تحمل به كه

رس تذراو ن، متذاد  وي تونل يها چوب در مصار  بلوط چوب

 بلوط چوبرد كارب به توجه با. داردرد كاربكت و پارآهن  راه

كاربردهاي  ازديگر  برخي وآهن  راه هايرستراودر ساخت 

 آن يريپذذ  اشذبا   وي طبيت دواممان، ساخت ازدر خارج  آن

ابي ارزيذ  مذورد دي متتذد  نيمحققذ  توسط يمواد حفاظت با

مواد  با چوبا  و اشبت حفاظ براي .[3-1]است گرفته قرار

پذذيري  نفوذ ضذريب  آن،ي طبيتذ  دوامايش و افذ  حفاظتي 

 ربسذيا متر پذارا  يذک  چوبپذيري نفوذ. است يمهممتر پارا

بذر  ه عذوو . اسذت  آنومي آنذات مان ساخت بهته وابس ومتغير 

و  اسذت گن نذاهم شذد    به ماده يکچوب  سونايکساني،هر

ر تذثثي  تحذت  را آنپذيري نفوذجاري در آن ناهن هرنو ز برو

 دادند نشانTarmian (2313 )و  Gholamianدهد. ميقرار

نذدها  در آو تيذل ل تشذکي  علت بهن ايرا راش يقرم  دل كه

 يلمتمو چوب باايسه در مق تركم طولي يپذيرنفوذ ضريب

 Perreو Tarmian  يهذا  شيآزما ،ينهمچن[. 5]دارد  راش

 طذولي  وي شذتاع ت جهذ  دو در هذر ه داد كذ  نشان (2331)

 اسذت ل نرمذا  چوب از كمتر راش كششي چوبپذيري نفوذ
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بذر   چذوب  يتومو آنا يلتخلخساختمان ر يتثثبر ه عوو .[4]

كذردن   خشذک  آن، روش يريپذ اشبا و  يپذيرنفوذيب ضر

 براي. باشدمؤثر  آن يپذيرنفوذ  انيد بر متوانمي ني  چوب

اده خذانو  بذر   يسذوزن  يها كردن چوب خشک ردر اث مثال،

س تذورو  با ذمنفهدريچ وداده  رخ منفذي مکشه پديد كاج،

 چذوب  يپذذير نفوذ ،هپديذد  اين وقو  اثر در. شود يم بسته

 Petty قذذا تحقي اسذذاس،ن . بذذر ايذذ[6] ابذذدي يمذذ كذذاهش

( Abies grandis) نذذراد چذذوب داد كذذه نشذذان( 1173)
 نرادچوب  از پذيرترنفوذر براب 31 حولش با روشده  خشک

  Evansو Booker [.7] اسذت  آزاد يادر هذو شذده   خشذک 

 ،آزاد يادر هذذوكذذردن  خشذذک روش سذذه ري( تذذثث1115)

بذر   را بذاال  دمذاي  و يلمتمو يادر دمكردن در كوره  خشک

اتذا  راديكذاج  درونچذوب  و بذرون چذوب  شتاعي يوذپذيرنف

 چذوب داد كذه   نشذان هذا   تذا  آن مطالج نتايد. كردنبررسي

[. 8] دارد يربيشذت  يپذذير نفوذ باال ياهادر دمشده  خشک

 نذراد  چذوب    بذر روي يذ نCai (2336 )و  Zhang قا تحقي

(Abies lasiocarpa) ش شذذد  يداد كذذه بذذا افذذ ا  نشذذان

[. 1] شذود يآن افذ وده مذ   يريشدن چوب بر نفوذپذخشک

 چذوب  ( بر روي1113)و همکاران  Alexio ج مطالتا نتاي

از  قبذذل  چذذوب  يدهبخذذاره داد كذذ  نشذذان يستوس اكذذال

 [.13] شذود  يم آن يپذيرنفوذيش اف ا موجبكردن  خشک

Torgovnikov  وVinden (2331ب )اده استفكه ان كردند ي

 تازه تختهكردن  خشک براي ويکروويما يرژاز انشده  كنترل

واسذطه   به را يريپذنفوذ ورفاكت ماًيمستق تواند يشده م قطع

قرار  ريتثث تحت چوبي اشته يها سلولدر  گيتگسيخ داايج

ر بذ  شذدن  خشذک  حاضذر اثذر روش   قي[. در تحق11] دهد

 بلذذذوط  چذذذوب يريپذذذذ اشذذذبا و پذذذذيري نفوذب ضذذذري
(Quercus infactoria )استگرفته قرار يموردبررس. 

 

 هاروش ومواد 

 تخته هو تهی ريبرداهنمون

 غذرب  بلوط درختان از شدهقطع تازه بينه گرده 8د تتدا

(Quercus infactoria )53 حذدود  سذن  و متذر  3 طذول  با 

 واقع اناورم همنطق از متريسانت 34 هينس رابرقطر ب و سال

هذا بذه   بينذه  گذرده  سذس ، . شذدند  تهيه تانكردس  در شر

ي پهنذا  و متر2/1 طولمتر، يسانت 6ت ضخام هايي بهتخته

 نسبت. شدند لتبدي بينيبينا برش الگوي با متريسانت 12

 مطذابق  هذا از تختذه  هذر يذک   بذرون درون بذه چذوب  چوب

درون به چوبچوب نسبت. شد نتتيي EN 1310 ندارداستا

بذر اسذاس   . بذود  4/1بذا   ربرابذ  طمتوس طوربه هاتخته برون

در  ياز حفذرا  آونذد   ي، مسير برخيمطالتا  ميکروسکوپ

 بذذه (.1بذذود )شذذکل شذذدهدرون بذذا تيذذل مسذذدود چذذوب

 ايهذ تذر   وزاز بر گيريو جلو ترطوب خروج ركاهشمنظو

 .شد داندو يروغن نگر با هاتخته عمقاط ،يمقطت

 

 برون تصوير میکروسکوپي از مقطع عرضي چوب -1شکل 

 شدهبلوط خشک )ب( تخته درونچوب )الف( و

 هاتخته کردنخشک روش

 44 كذردن کاز خشذ  قبذل  هاتخته سب  ترطوب گينميان

 هذا تختذه  كذردن خشک براي فمختل شدو رو ازبود. درصد 

بذا  ) آزاد در ابتذدا در هذواي   هااز تخته سري يک. شد ادهاستف

پايي   لدر فص( گرادسانتي درجه 6/17 تا 7/5ي دماي سانا نو

روز( تا ميانگين رطوبذت   54مد  )به آذر نپاياا مهر ت 14 زا

 ينهذاي  وبذت صذنتتي تذا رط  نيمه رهدر كو درصد و سس 33

عمليذا   . شدند خشک T5-D1مهبرنا قمطاب درصد13 حدود

 چذوب  يعو صذنا  علوم گروه يشگاهآزما لكردن در محخشک

 هذا تختذه  دوم سذري  انجام شد. جدركر نتهرا دانشگاه ذوكاغ

ي نهذاي  ترطوبذ  گينميذان  تذا  سذب   ترطوبذ  داخذل كذوره از  

الف

ب
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)جذدول   ]12[شذدند   خشک T5-D1مهبرنا قمطاب درصد13

 گيريكني و اندازهخشکچوب مهبرنا گام رتغيي رمنظو به. (1

 ربذا يذک  نهروزا لحداق لكنتر هايهنمون شدن،خشک سرعت

 اسبر اسذ  مهبرنا جديد، گام بتشدند. با محاسبه رطو نتوزي

 روش دودر هذر  ييركرد. تر تغبمرطو شاهد هنمون 3ت رطوب

 63 طذول  به شاهد هنمون 6ه همرا بهتخته  1 از، كردنخشک

هاي كردن، شد  تر پ  از خشک .شد استفادهر تمسانتي

 گيري شد. ها اندازهسطحي در لبه و پهناي تخته

 [12]متريسانت 6 اسمي تضخام به غرب بلوط تخته کردنخشک براي( T5-D1استفاده )مورد کنيخشکچوب مهبرنا -1 جدول

 گام در شرو ت رطوب

 (درصد)

 كوره خشک دماي

 (گراديسانتدرجه)

 تر و خشک دماي  اختو

 (گراديسانتدرجه)

 نسبيت رطوب

 (درصد)

 لتتادت رطوب

 (درصد)

43> 4/58 3 11 11 

43-53 4/58 5 88 4/17 

53-34 4/58 6 82 1/14 

34-33 4/58 13 72 12 

33-24 45 24 53 6/6 

24-23 5/41 43 15 5 

23-14 5/81 43 26 5/3 

14< 5/81 43 26 7/3 

 

  گازيپذيري نفوذ ضريب گیريزه اندا

 گيذري انذدازه  رمنظذو  بذه  هذا، تختذه  شدن خشک از پ 

 بذه  هذا هنمونذ ب ترتيذ  بذه  ،يو عرض طوليپذيري نفوذ ضريب

متذر  ميلذي  18متر و قطذر  ميلي14و  33طول باهايي انهاستو

 بذرون  چوبناحيه در دو  يربرداهنمون. (2)شکل  ندشده بريد

و در هر دو ناحيذه ن ديذک مغذ  و     ج اطور م به درونچوب و

 شذکل،  اينهاسذتوا  هذاي هنمون تهيه از پ . شد مانجا پوست

 فقط هوا تا شدد اندوسي اپوك رزين با هاهنموني جانب سطوح

پذذيري  نفوذ ضذريب . نظر جريان داشته باشد موردت در جه

 گيذري زهانذدا تگاه از دسذ اده اسذتف  با هاهنموني و عرض طولي

 شذده ا جابجذ  آب حجذم  روش بذه  گذازي پذيري نفوذ ضريب

 .[13] شد گيريزهاندا سقوطلت درحا

 

 )ب( يعرض ي)الف( و نفوذپذير يطول ينفوذپذير يگیراندازه يشده براخشک يهااز تخته يبردارشمايي از روش نمونه -2شکل 
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 يآماریل تحل و هتجزي

 تج يهتصادفي براي مطالته استفاده شد.  از طرح كاموً

 آمذده  دستبههاي و مقايسه ميانگين نتايج آماري تحليل و

 .  شدم انجا SPSSراف ام از نر گيري بهره با

 

 و بحثج نتاي

 طولي يپذيرنفوذ

بذذرون و نتذذايج نشذذان داد نفوذپذذذيري طذذولي چذذوب  

 از شده در كذوره بيشذتر  هاي بلوط خشکدرون تخته چوب

+ كوره(  روش تركيبي )هواي آزادشده به خشک يها تخته

 بذرون و (. نفوذپذذيري طذولي چذوب   5و  3ايه است )شکل

متوسذط   كوره به طور شده درهاي خشکدرون نمونهچوب

شذده  هاي خشکنفوذپذيري نمونه از بيشتربرابر  2/1و 4/1

 دو به روش تركيبي بود و بين مقادير نفوذپذيري طولي در

تفذذاو   درصذذد 11 سذذطا اعتمذذاد كذذردن درروش خشذذک

دست آمده در اين تحقيق داري وجود داشت. نتايج بهمتني

( بذر روي چذوب كذاج    1115)  Evansو  Booker با نتذايج 

( بذذر روي چذذوب نذذراد 2336) Caiو  Zhangو  [8رادياتذذا ]

(Abies lasiocarpa) [. اين محققين ني  1] همخواني دارد

كذن و نيذ  شذد     دريافتند كه بذا افذ ايش دمذاي خشذک    

كردن دو گونه چذوبي مذذكور، ضذريب نفوذپذذيري     خشک

 ياز داليذل افذ ايش نفوذپذذير   كنذد.  مي چوب اف ايش پيدا

توان به وقذو   يكردن شديد مچوب بلوط در شرايط خشک

در ديذوار   يميکروسذکوپ  يهذا شذدن و يذا تذر    يعسلشانه

، در يها اشاره كرد. البتذه بسذته بذه نذو  گونذه چذوب      سلول

-كردن شديد چوب منجر به وقو  چذين كه خشک يرتصو

آن كذاهش   يسلول ها )كوپ ( شود، نفوذپذذير  يخوردگ

نشذان داد كذه صذرفنظر از روش     نتذايج همچنذين  يابد. مي

بذا مقذدار   برون بلذوط  كردن، نفوذپذيري طولي چوبخشک

m
 از بيشذذتر برابذذر 8/1 بذذه طورمتوسذذط  65/3×13 -13 2

mبذا مقذدار    دروننفوذپذيري چذوب 
اسذت.   14/2×13 -13 2

كذذردن تركيبذذي )هذذواي آزاد + روش خشذذک همچنذذين، در

درون برون و چوبنفوذپذيري طولي در ناحيه چوب ،كوره(

m به ترتيب برابر با
mو  65/2×13 -13 2

 بود. 34/1×13 -13 2

مطالتا  ميکروسکوپي نشان داد كه مسير برخي از حفرا  

با تيل مسدود شده است  بلوط درونآوندي در ناحيه چوب

-تربودن نفوذپذذيري طذولي چذوب   بنابراين، كم(. 1)شکل 

توانذد ناشذي از   برون آن مذي درون بلوط در مقايسه با چوب

قذا   تحقي درون باشد.تشکيل تيل در حفرا  آوندي چوب

Gholamian  وTarmian (2313)  دل كذذه داد نشذذان نيذذ-

در  آن ينذدها آودر تيذل ل تشذکي  علتبهن ايرا راش قرم ي

 طذولي  يپذذير نفوذ ضذريب  راش يلمتمذو  چوب باايسه مق

( 1114) و همکاران  Bao[. نتايج مطالتا  5]دارد  تريكم

بذرون در  برگان نفوذپذذيري چذوب  ني  نشان داد كه در پهن

[. رسذوب مذواد   15] درون و يا بيشتر از آن استحد چوب

 ديوارسذلولي شدن منافذذ  درون و بستهاستخراجي در چوب

درون از داليل اصلي كذاهش نفوذپذذيري چذوب    يکي ديگر

 .  محسوب مي شود

 

 
 روش ترکیبي )هواي آزاد و کوره( شده به تخته خشکشده در کوره و برون تخته بلوط خشکيري طولي چوبنفوذپذ– 3 شکل
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 روش ترکیبي )هواي آزاد و کوره(شده به درون خشکچوبشده در کوره و خشکدرون بلوط نفوذپذيري طولي چوب -4 شکل

 

 عرضي يريپذنفوذ

دست آمده در مورد نفوذپذيري طذولي،  همانند نتايج به

درون برون وچذوب نتايج نشان داد نفوذپذيري عرضي چوب

 يهذا تختذه  بيشذتر از  شده در كذوره هاي بلوط خشکتخته

+ كذوره( اسذت    روش تركيبذي )هذواي آزاد  شده بذه  خشک

بذذرون و (. نفوذپذذذيري عرضذذي چذذوب 6و  4هذذاي )شذذکل

هاي خشک شده دركوره بذه طورمتوسذط   درون نمونه چوب

هذذذاي از نفوذپذذذذيري نمونذذذه بيشذذذتربرابذذذر  2/1و  31/1

شده به روش تركيبي بود. نتايج همچنين نشذان داد   خشک

درون بلذوط  برون و چذوب وبكه بين نفوذپذيري عرضي چ

درصد وجذود دارد و   11داري در سطا اعتماد تفاو  متني

 2/1متوسذط   طذور برون بلذوط بذه  نفوذپذيري عرضي چوب

 درون اسذذت. مقذذدار از نفوذپذذذيري چذذوب  بيشذذتر برابذذر

ناحيه  شده در كوره درهاي خشکنفوذپذيري عرضي نمونه

mدرون به ترتيب برابر با برون و چوبچوب
2 16- 13×12/4 

mو 
همچنين، مقدارنفوذپذيري عرضي  بود. 35/5×13 -16 2

-ناحيذه چذوب   هاي خشک شده به روش تركيبذي در نمونه

mدرون به ترتيذب برابذر بذا    برون و چوب
و  58/5×13 -16 2

m
 ان نفوذپذيري چذوب فقذط   يبود. چون م 18/2×13 -16 2

  انيذ باشد، دليل نوسذان در م يتابع ساختار تخلخلي آن م

نفوذپذيري چوب را بايذد فقذط در ماهيذت آنذاتوميکي آن     

گيري كرد كذه روش  توان نتيجهمي كرد. بنابراين، جستجو

واسطه تغيير در ساختمان تخلخلي چوب به كردن بهخشک

توانذد ضذريب نفوذپذذيري چذوب را     طور غيرمسذتقيم مذي  

خذوردگي )كوپذ (   پديده چين تاثير قرار دهد. وقو تحت

، ي)تبريذ   هاي چوبي مانند انوا  صنوبرهاگونهدر برخي از 

 هذاي ميکروسذکوپي  و اكاليستوس و ني  تذر   سسيدار و ...(

از داليذل اثذرا  غيذر مسذتقيم روش      (يعسذل )شانه يداخل

كردن بر ضذريب نفوذپذذيري چذوب محسذوب مذي      خشک

شده نشذان  هاي خشکشوند. مطالتا  ميکروسکوپي نمونه

خذوردگي  هذا آثذاري از چذين   داد كه در هيچ يک از نمونذه 

خورد. بنابراين، افذ ايش نفوذپذذيري   ها به چشم نميسلول

كذوره در مقايسذه بذا     شده درهاي چوب بلوط خشکنمونه

 يكنذ خشذک چوبهاي شي از وقو  تر اهواي آزاد شايد ن

نشان داد كذه در   يسطح يهاتر  يگير. نتايج اندازهباشد

هذا در  اين نذو  تذر    يتخته ها شد  و فراوان يلبه و پهنا

 .(2)جذدول   خشک شده در كذوره بيشذتر اسذت    يهاتخته

سذذاير محققذذين نيذذ  گذذ ارش كردنذذد كذذه در اثذذر وقذذو     

هاي چوبي طي هاي چوبي به ويژه پرهگسيختگي در سلول

شذدن قابليذت نفوذپذذيري و اشذبا  پذذيري چذوب       خشک

 .[11] اف ايش مي يابد
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 شده در کوره و روش ترکیبي )هواي آزاد و کوره(چوب برون بلوط خشک يعرض يرين نفوذپذیانگیم -5شکل 

 
 کوره و روش ترکیبي )هواي آزاد و کوره(درشده خشک بلوط تخته درونچوب عرضي يريپذنفوذ -6 شکل

 آزاد + کوره( ي)هوا يبیروش ترکشده به شده در کوره و خشکخشک يهاتخته لبه و سطح در يخوردگشدت ترک -2جدول 

 هاتر  يفراوان

 (يبيروش ترك)

 هاتر  يفراوان

 كردن در كوره(خشک)

 ا در سطاهتر  طول

 (متريليم)

 هاتر  يفراوان

 (يبيروش ترك)

 هاتر  يفراوان

 كردن در كوره()خشک

 در لبه هاتر  طول

 (متريليم)

- 6 4-3 4 3 4-3 

 13 13-4 5 1 13-4 

3 4 14-13 6 1 14-13 

2 15 23-14 4 5 23-14 

1 2 24-23 3 3 24-23 

1 3 33-24 2 2 33-24 

- 1 34-33 - 1 34-33 
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- 1 54-53 - 2 54-53 
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- - 44-43 - - 44-43 
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 گیرينتیجه
كردن چذوب بلذوط   در تحقيق حاضر تاثير روش خشک

آن مذورد بررسذي    يو عرضذ  يطذول  بر ضريب نفوذپذذيري 

كردن بر ضريب قرارگرفت. نتايج نشان داد كه روش خشک

انگين نفوذپذذيري  يذ نفوذپذيري اين چوب مذوثر اسذت و م  

درون و چذذه در ناحيذذه چذذوب بلذذوط چذذه در ناحيذذه چذذوب

كردن دركذوره نسذبت بذه روش    روش خشک برون در چوب

 شذتر اسذت.  ي+ كوره( ب هواي آزاد دن دركر)خشک يبيترك

گيذري كذرد كذه روش و شذد      توان نتيجذه در مجمو  مي

كردن چوب بلذوط بذه واسذطه تغييذر در سذاختمان      خشک

نتذايج ايذن   تخلخلي بر مقدار نفوذپذذيري آن مذوثر اسذت.    

-تحقيق همچنين نشان داد كذه صذرفنظر از روش خشذک   

دو جهت  درون بلوط در هركردن، ضريب نفوذپذيري چوب

بذرون  تر از مقدار ايذن ضذريب در چذوب   طولي و عرضي كم

توانذد ناشذي از   درون ميتر بودن نفوذپذيري چوباست. كم

و محدود شدن عبور سذيال از   يآوندحفرا   وجود تيل در

كذردن  مسير آوندها باشد. با توجه به تذاثير مثبذت خشذک   

 يبذذيدر مقايسذذه بذذا روش ترك  چذذوب بلذذوط در كذذوره  

بذر   كذردن در هذواي آزاد و سذس  در كذوره(     خشک )پيش

بذه  شود پيشنهاد مي آن،پذيري ضريب نفوذپذيري و اشبا 

پذيري بهتر اين گونه چوبي سذخت اشذبا  بذا    منظور اشبا 

كردن آن بذه طذور كامذل در    ا  خشکيمواد حفاظتي، عمل

در شذود  داخل كوره انجام شذود. همچنذين، پيشذنهاد مذي    

-كني بهينه براي خشکشکختحقيقا  بتدي برنامه چوب

آن  يرينفوذپذذ با هد  اف ايش  در كوره كردن چوب بلوط

 يهاهمراه با حفظ خواص مکانيکي آن و كاهش وقو  تر 

   تدوين شود. يسطح
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EEffffeecctt  ooff  DDrryyiinngg  MMeetthhoodd  oonn  tthhee  PPeerrmmeeaabbiilliittyy  CCooeeffffiicciieenntt  ooff    

OOaakk  WWoooodd  ((QQuueerrccuuss  iinnffaaccttoorriiaa))  

  

  
 

Abstract 

In this study, the effect of drying method on the permeability 

coefficient of the oak wood (Quercus infectoria Oliv) was 

studied. Freshly-cut logs of oak were prepared from 

Oureman, the east area of Kourdistan in Iran. Then, boards 

with nominal thickness of 6 cm were cut. The boards were 

dried using two methods. In the first method, the boards were 

air dried to the moisture content close to FSP for 45 days and 

then they were kiln dried using T5-D1 schedule. In the second 

method, the boards were dried from green condition to the 

final moisture content of 10% using T5-D1 schedule. Then, 

the permeability coefficient in the transverse and longitudinal 

directions in both heartwood and sapwood regions was 

measured, separately. Results showed that the permeability of 

oak boards dried by kiln drying method both in the transverse 

and longitudinal directions and also in the heartwood and 

sapwood regions was greater than that of those dried by the 

combined method (air drying + kiln drying). 

Keywords: Drying, Oak, Permeability coefficient, Sapwood, 

Heartwood 
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