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اثر روش چوبخشککني بر ضريب نفوذپذيري چوب بلوط ()Quercus infactoria

چکیده
اين تحقيق بهمنظور بررسي اثر روش چوبخشکكني بر ضريب نفوذپذذيري
چوب بلوط ( )Quercus infactoriaانجام شد .گردهبينههاي تازه بريذدهشذده
بلوط از اورمان (هورامان تخت) واقع در شذر كردسذتان تهيذه و سذس بذه
تختههايي با ضخامت اسمي  6سانتيمتر تبديل شدند .تختذههذا بذا دو روش
مختلف خشک شدند .درروش اول (روش تركيبي) ،تختهها بذه مذد  54روز
در هواي آزاد تا ميانگين رطوبت  33درصد و سس در كوره نيمهصذنتتي بذا
روش جابجايي هواي گرم و طبق برنامه  T5-D1تا رطوبذت نهذايي 13درصذد
خشک شدند .در روش دوم ،تختهها از ميانگين رطوبذت سذب  44درصذد تذا
رطوبت نهايي  13درصذد بذا برنامذه  T5-D1در كذوره خشذکشذدند .سذس ،
ضريب نفوذپذيري تخته هاي خشک شده در دو جهت عرضي و طولي و در دو
ناحيه چوببرون و چوبدرون بهطور مج ا اندازهگيري شذد .نتذايج نشذان داد
كه نفوذپذيري تختههاي بلوط خشکشده در كوره در هر دو جهذت طذولي و
عرضي و ني در هر دو ناحيه چوببذرون و چذوبدرون بيشذتر از نفوذپذذيري
تختههاي خشکشده با روش خشکكردن تركيبي (هواي آزاد +كوره) است.
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چوبدرون

مقدمه
چوب بلوط ج و چوبهاي جنگلي مهم ايران است كذه
به دليل جرم ويژه نسبتاً باال ( )3/8-3/7gr/cm3از مقاومذت
مکانيکي بااليي برخوردار است .اين چوب در اغلب مصارفي
كه به تحمل باالي مکانيکي نياز دارد ،قابذل مصذر اسذت.
چوب بلوط در مصار چوبهاي تونلي و متذادن ،تذراورس
راه آهن و پاركت كاربرد دارد .با توجه به كاربرد چوب بلوط
در ساخت تراورسهاي راه آهن و برخي ديگر از كاربردهاي
آن در خارج از ساختمان ،دوام طبيتي و اشذبا پذذيري آن
با مواد حفاظتي توسط محققذين متتذددي مذورد ارزيذابي
قرارگرفته است [ .]3-1براي حفاظت و اشبا چوب با مواد

حفاظتي و افذ ايش دوام طبيتذي آن ،ضذريب نفوذپذذيري
پارامتر مهمي است .نفوذپذيري چوب يذک پذارامتر بسذيار
متغير و وابسته به ساختمان آنذاتومي آن اسذت .عذووه بذر
هرسونايکساني ،چوب يک ماده به شذد نذاهمگن اسذت و
بروز هرنو ناهنجاري در آن نفوذپذيري آن را تحذت تذثثير
قرارميدهد Gholamian .و  )2313( Tarmianنشان دادند
كه دل قرم ي راش ايران به علت تشذکيل تيذل در آونذدها
ضريب نفوذپذيري طولي كمتر در مقايسه با چوب متمولي
راش دارد [ .]5همچنين ،آزمايشهذاي  Tarmianو Perre
( )2331نشان داد كذه در هذر دو جهذت شذتاعي و طذولي
نفوذپذيري چوب كششي راش كمتر از چوب نرمذال اسذت
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[ .]4عووه بر تثثير ساختمان تخلخلي و آناتومي چذوب بذر
ضريب نفوذپذيري و اشبا پذيري آن ،روش خشذک كذردن
چوب ني ميتواند بر مي ان نفوذپذيري آن مؤثر باشد .براي
مثال ،در اثر خشک كردن چوبهاي سذوزنيبذر خذانواده
كاج ،پديده مکش منفذي رخ داده و دريچهمنفذ با تذوروس
بسته مي شود .در اثر وقو اين پديذده ،نفوذپذذيري چذوب
كذذاهش م ذييابذذد [ .]6بذذر اي ذن اسذذاس ،تحقيقذذا Petty
( )1173نشذذان داد كذذه چذذوب نذذراد ()Abies grandis
خشکشده با روش حول  31برابر نفوذپذيرتر از چوب نراد
خشذکشذده در هذواي آزاد اسذت [ Booker.]7و Evans
( )1115تذذثثير سذذه روش خشذذکكذذردن در هذذواي آزاد،
خشکكردن در كوره در دماي متمولي و دمذاي بذاال را بذر
نفوذپذيري شتاعي چذوببذرون و چذوبدرون كذاجرادياتذا
بررسيكردند .نتايج مطالتذا آنهذا نشذان داد كذه چذوب
خشک شده در دماهاي باال نفوذپذذيري بيشذتري دارد [.]8
تحقيقا  Zhangو  )2336( Caiنيذ بذر روي چذوب نذراد
( )Abies lasiocarpaنشذذان داد كذذه بذذا افذذ ايش شذذد
خشکشدن چوب بر نفوذپذيري آن افذ وده مذيشذود [.]1
نتايج مطالتا  Alexioو همکاران ( )1113بر روي چذوب
اكذذاليستوس نشذذان داد كذذه بخذذاردهي چذذوب قبذذل از
خشکكردن موجب اف ايش نفوذپذيري آن ميشذود [.]13
 Torgovnikovو  )2331( Vindenبيان كردند كه استفاده
كنترلشده از انرژي مايکروويو براي خشکكردن تخته تازه
قطع شده ميتواند مستقيماً فاكتور نفوذپذيري را به واسذطه
ايجاد گسيختگي در سلولهاي اشته چوبي تحت تثثير قرار
دهد [ .]11در تحقيق حاضذر اثذر روش خشذک شذدن بذر
ضذذذريب نفوذپذذذذيري و اشذذذبا پذذذذيري چذذذوب بلذذذوط
( )Quercus infactoriaموردبررسي قرارگرفته است.

مواد و روشها
نمونهبرداري و تهیه تخته
تتداد  8گرده بينه تازه قطعشده از درختان بلوط غذرب
( )Quercus infactoriaبا طذول  3متذر و سذن حذدود 53
سال و قطر برابر سينه  34سانتيمتر از منطقه اورمان واقع
در شر كردستان تهيه شذدند .سذس  ،گذرده بينذههذا بذه
تختههايي به ضخامت  6سانتيمتر ،طول 1/2متر و پهنذاي
 12سانتيمتر با الگوي برش بينابيني تبديل شدند .نسبت
چوبدرون بذه چذوببذرون هذر يذک از تختذههذا مطذابق

استاندارد  EN 1310تتيين شد .نسبت چوبدرون به چوب
برون تختهها بهطور متوسط برابذر بذا  1/4بذود .بذر اسذاس
مطالتا ميکروسکوپي ،مسير برخي از حفذرا آونذدي در
چذذوبدرون بذذا تيذذل مسذذدودشذذدهبذذود (شذذکل  .)1بذذه
منظوركاهش خروج رطوبت و جلوگيري از بروز تذر هذاي
مقطتي ،مقاطع تختهها با رنگ روغني اندود شد.

الف

ب
شکل  -1تصوير میکروسکوپي از مقطع عرضي چوببرون
(الف) و چوبدرون (ب) تخته بلوط خشکشده

روش خشککردن تختهها
ميانگين رطوبت سب تختهها قبذل از خشذکكذردن 44
درصد بود .از دو روش مختلف براي خشکكذردن تختذههذا
استفاده شد .يک سري از تختهها در ابتذدا در هذواي آزاد (بذا
نوسانا دمايي  5/7تا  17/6درجه سانتيگراد) در فصل پايي
از  14مهر تا پايان آذر (بهمد  54روز) تا ميانگين رطوبذت
33درصد و سس در كوره نيمهصذنتتي تذا رطوبذت نهذايي
حدود 13درصد مطابق برنامه T5-D1خشک شدند .عمليذا
خشکكردن در محل آزمايشگاه گروه علوم و صذنايع چذوب
وكاغذ دانشگاه تهران دركرج انجام شد .سذري دوم تختذههذا
داخذل كذوره از رطوبذت سذب تذا ميذانگين رطوبذت نهذايي
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13درصد مطابق برنامه T5-D1خشک شذدند ]( [12جذدول
 .)1به منظور تغيير گام برنامه چوبخشکكني و اندازهگيري
سرعت خشکشدن ،نمونههاي كنترل حداقل روزانه يذکبذار
توزين شدند .با محاسبه رطوبت جديد ،گام برنامه بر اسذاس
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رطوبت  3نمونه شاهد مرطوبتر تغييركرد .در هذر دو روش
خشکكردن ،از  1تخته به همراه  6نمونه شاهد به طذول 63
سانتيمتر استفاده شد .پ از خشکكردن ،شد تر هاي
سطحي در لبه و پهناي تختهها اندازهگيري شد.

جدول  -1برنامه چوبخشککني مورداستفاده ( )T5-D1براي خشککردن تخته بلوط غرب به ضخامت اسمي  6سانتيمتر[]12
رطوبت در شرو گام
(درصد)

دماي خشک كوره
(درجهسانتيگراد)

اختو دماي خشک و تر
(درجهسانتيگراد)

رطوبت نسبي
(درصد)

رطوبت تتادل
(درصد)

>43

58/4
58/4
58/4
58/4
45
41/5
81/5
81/5

3
5
6
13
24
43
43
43

11
88
82
72
53
15
26
26

11
17/4
14/1
12
6/6
5
3/5
3/7

53-43
34-53
33-34
24-33
23-24
14-23
<14

اندازه گیري ضريب نفوذپذيري گازي
پ از خشک شدن تختذههذا ،بذه منظذور انذدازهگيذري
ضريب نفوذپذيري طولي و عرضي ،بذه ترتيذب نمونذههذا بذه
استوانههايي با طول 33و 14ميليمتر و قطذر  18ميلذيمتذر
بريده شدند (شکل  .)2نمونهبرداري در دو ناحيه چوببذرون
و چوبدرون به طور مج ا و در هر دو ناحيذه ن ديذک مغذ و

پوست انجام شد .پ از تهيه نمونههذاي اسذتوانهاي شذکل،
سطوح جانبي نمونهها با رزين اپوكسي اندود شد تا هوا فقط
در جهت مورد نظر جريان داشته باشد .ضذريب نفوذپذذيري
طولي و عرضي نمونهها با اسذتفاده از دسذتگاه انذدازهگيذري
ضريب نفوذپذيري گذازي بذه روش حجذم آب جابجذا شذده
درحالت سقوط اندازهگيري شد [.]13

شکل  -2شمايي از روش نمونهبرداري از تختههاي خشکشده براي اندازهگیري نفوذپذيري طولي (الف) و نفوذپذيري عرضي (ب)
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تجزيه و تحلیل آماري
از طرح كاموً تصادفي براي مطالته استفاده شد .تج يه
و تحليل آماري نتايج و مقايسه ميانگينهاي بهدست آمذده
با بهرهگيري از نرم اف ار SPSSانجام شد.

نتايج و بحث
نفوذپذيري طولي
نتذذايج نشذذان داد نفوذپذذذيري طذذولي چذذوببذذرون و
چوبدرون تختههاي بلوط خشکشده در كذوره بيشذتر از
تختههاي خشکشده به روش تركيبي (هواي آزاد  +كوره)
است (شکلهاي 3و  .)5نفوذپذذيري طذولي چذوببذرون و
چوبدرون نمونههاي خشکشده در كوره به طور متوسذط
1/4و  1/2برابر بيشتر از نفوذپذيري نمونههاي خشکشذده
به روش تركيبي بود و بين مقادير نفوذپذيري طولي در دو
روش خشذذکكذذردن در سذذطا اعتمذذاد  11درصذذد تفذذاو
متنيداري وجود داشت .نتايج بهدست آمده در اين تحقيق
با نتذايج  Bookerو  )1115( Evansبذر روي چذوب كذاج
رادياتذذا [ ]8و  Zhangو  )2336( Caiبذذر روي چذذوب نذذراد
( )Abies lasiocarpaهمخواني دارد [ .]1اين محققين ني
دريافتند كه بذا افذ ايش دمذاي خشذکكذن و نيذ شذد
خشکكردن دو گونه چذوبي مذذكور ،ضذريب نفوذپذذيري
چوب اف ايش پيدا ميكنذد .از داليذل افذ ايش نفوذپذذيري
چوب بلوط در شرايط خشکكردن شديد ميتوان به وقذو
شانهعسليشذدن و يذا تذر هذاي ميکروسذکوپي در ديذوار

سلولها اشاره كرد .البتذه بسذته بذه نذو گونذه چذوبي ،در
صورتي كه خشکكردن شديد چوب منجر به وقو چذين-
خوردگي سلول ها (كوپ ) شود ،نفوذپذذيري آن كذاهش
مييابد .نتذايج همچنذين نشذان داد كذه صذرفنظر از روش
خشکكردن ،نفوذپذيري طولي چوببرون بلذوط بذا مقذدار
 3/65×13 -13m2بذذه طورمتوسذذط  1/8برابذذر بيشذذتر از
نفوذپذيري چذوبدرون بذا مقذدار  2/14×13 -13 m2اسذت.
همچنذذين ،در روش خشذذکكذذردن تركيبذذي (هذذواي آزاد +
كوره) ،نفوذپذيري طولي در ناحيه چوببرون و چوبدرون
به ترتيب برابر با  2/65×13 -13 m2و  1/34×13 -13 m2بود.
مطالتا ميکروسکوپي نشان داد كه مسير برخي از حفرا
آوندي در ناحيه چوبدرون بلوط با تيل مسدود شده است
(شکل  .)1بنابراين ،كمتربودن نفوذپذذيري طذولي چذوب-
درون بلوط در مقايسه با چوببرون آن مذيتوانذد ناشذي از
تشکيل تيل در حفرا آوندي چوبدرون باشد .تحقيقذا
 Gholamianو  )2313( Tarmianنيذ نشذذان داد كذذه دل-
قرم ي راش ايران بهعلت تشذکيل تيذل درآونذدهاي آن در
مقايسه با چوب متمذولي راش ضذريب نفوذپذذيري طذولي
كمتري دارد [ .]5نتايج مطالتا  Baoو همکاران ()1114
ني نشان داد كه در پهنبرگان نفوذپذذيري چذوببذرون در
حد چوبدرون و يا بيشتر از آن است [ .]15رسذوب مذواد
استخراجي در چوبدرون و بستهشدن منافذذ ديوارسذلولي
يکي ديگر از داليل اصلي كذاهش نفوذپذذيري چذوبدرون
محسوب مي شود.

a

4E-13
3E-13

b

2E-13
1E-13

نفوذپذيري طولي چوب برونm 2

5E-13

0
خشک شده در هواي آزاد و كوره

خشک شده در كوره

روش خشک كردن
شکل – 3نفوذپذيري طولي چوببرون تخته بلوط خشکشده در کوره و تخته خشکشده به روش ترکیبي (هواي آزاد و کوره)
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نفوذپذيري طولي چوب برون m2

a

2.5E-13
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روش خشک کردن

شکل  -4نفوذپذيري طولي چوبدرون بلوط خشکشده در کوره و چوبدرون خشکشده به روش ترکیبي (هواي آزاد و کوره)

نفوذپذيري عرضي
همانند نتايج بهدست آمده در مورد نفوذپذيري طذولي،
نتايج نشان داد نفوذپذيري عرضي چوببرون وچذوبدرون
تختههاي بلوط خشکشده در كذوره بيشذتر از تختذههذاي
خشکشده بذه روش تركيبذي (هذواي آزاد  +كذوره) اسذت
(شذذکلهذذاي  4و  .)6نفوذپذذذيري عرضذذي چذذوببذذرون و
چوبدرون نمونههاي خشک شده دركوره بذه طورمتوسذط
 1/31و  1/2برابذذذر بيشذذذتر از نفوذپذذذذيري نمونذذذههذذذاي
خشکشده به روش تركيبي بود .نتايج همچنين نشذان داد
كه بين نفوذپذيري عرضي چوببرون و چذوبدرون بلذوط
تفاو متنيداري در سطا اعتماد  11درصد وجذود دارد و
نفوذپذيري عرضي چوببرون بلذوط بذهطذور متوسذط 1/2
برابذذر بيشذذتر از نفوذپذذذيري چذذوبدرون اسذذت .مقذذدار
نفوذپذيري عرضي نمونههاي خشکشده در كوره در ناحيه
چوببرون و چوبدرون به ترتيب برابر با 4/12×13 -16 m2
و  5/35×13 -16 m2بود .همچنين ،مقدارنفوذپذيري عرضي
نمونههاي خشک شده به روش تركيبذي در ناحيذه چذوب-
برون و چوبدرون به ترتيذب برابذر بذا  5/58×13 -16 m2و
 2/18×13 -16 m2بود .چون مي ان نفوذپذيري چذوب فقذط
تابع ساختار تخلخلي آن ميباشد ،دليل نوسذان در ميذ ان
نفوذپذيري چوب را بايذد فقذط در ماهيذت آنذاتوميکي آن

جستجو كرد .بنابراين ،ميتوان نتيجهگيري كرد كذه روش
خشکكردن بهواسطه تغيير در ساختمان تخلخلي چوب به
طور غيرمسذتقيم مذيتوانذد ضذريب نفوذپذذيري چذوب را
تحتتاثير قرار دهد .وقو پديده چينخذوردگي (كوپذ )
در برخي از گونههاي چوبي مانند انوا صنوبرها (تبريذ ي،
سسيدار و  )...و اكاليستوس و ني تذر هذاي ميکروسذکوپي
داخلي (شانهعسذلي) از داليذل اثذرا غيذر مسذتقيم روش
خشکكردن بر ضذريب نفوذپذذيري چذوب محسذوب مذي
شوند .مطالتا ميکروسکوپي نمونههاي خشکشده نشذان
داد كه در هيچ يک از نمونذههذا آثذاري از چذينخذوردگي
سلولها به چشم نميخورد .بنابراين ،افذ ايش نفوذپذذيري
نمونههاي چوب بلوط خشکشده در كذوره در مقايسذه بذا
هواي آزاد شايد ناشي از وقو تر هاي چوبخشذکكنذي
باشد .نتايج اندازهگيري تر هاي سطحي نشان داد كذه در
لبه و پهناي تخته ها شد و فراواني اين نذو تذر هذا در
تختههاي خشک شده در كذوره بيشذتر اسذت (جذدول .)2
سذذاير محققذذين نيذذ گذذ ارش كردنذذد كذذه در اثذذر وقذذو
گسيختگي در سلولهاي چوبي به ويژه پرههاي چوبي طي
خشکشذدن قابليذت نفوذپذذيري و اشذبا پذذيري چذوب
اف ايش مي يابد [.]11
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4E-16

a

3E-16
b
2E-16
1E-16
0
خشک شده در هوای آزاد و کوره

نفوذپذيري عرضي چوب برون m2

5E-16

خشک شده در کوره

روش خشک کردن

شکل  -5میانگین نفوذپذيري عرضي چوب برون بلوط خشکشده در کوره و روش ترکیبي (هواي آزاد و کوره)

a
2E-16
1.5E-16

b

1E-16
5E-17

نفوذپذيري عرضي درون چوب m 2

2.5E-16

0
خشک شده در هوای آزاد و کوره
روش خشک کردن

خشک شده در کوره

شکل  -6نفوذپذيري عرضي چوبدرون تخته بلوط خشکشده درکوره و روش ترکیبي (هواي آزاد و کوره)

جدول  -2شدت ترکخوردگي در لبه و سطح تختههاي خشکشده در کوره و خشکشده به روش ترکیبي (هواي آزاد  +کوره)
طول تر ها در لبه
(ميليمتر)

فراواني تر ها
(خشکكردن در كوره)

فراواني تر ها
(روش تركيبي)

طول تر ها در سطا
(ميليمتر)

فراواني تر ها
(خشکكردن در كوره)

فراواني تر ها
(روش تركيبي)

3-4
4-13
13-14
14-23
23-24
24-33
33-34
34-53
53-54
54-43
43-44

3
1
1
5
3
2
1
1
2

4
5
6
4
3
2

-

-

-

-

-

3-4
4-13
13-14
14-23
23-24
24-33
33-34
34-53
53-54
54-43
43-44

6
13
4
15
2
3
1
1
-

-

-

3
2
1
1
-
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 كمتر بودن نفوذپذيري چوبدرون ميتوانذد ناشذي از.است
وجود تيل در حفرا آوندي و محدود شدن عبور سذيال از
 با توجه به تذاثير مثبذت خشذکكذردن.مسير آوندها باشد
چذذوب بلذذوط در كذذوره در مقايسذذه بذذا روش تركيبذذي
(پيشخشکكذردن در هذواي آزاد و سذس در كذوره) بذر
 پيشنهاد ميشود بذه،ضريب نفوذپذيري و اشبا پذيري آن
منظور اشبا پذيري بهتر اين گونه چوبي سذخت اشذبا بذا
 عمليا خشکكردن آن بذه طذور كامذل در،مواد حفاظتي
 پيشذنهاد مذيشذود در، همچنذين.داخل كوره انجام شذود
-تحقيقا بتدي برنامه چوبخشکكني بهينه براي خشک
كردن چوب بلوط در كوره با هد اف ايش نفوذپذذيري آن
همراه با حفظ خواص مکانيکي آن و كاهش وقو تر هاي
.سطحي تدوين شود

1313  بهار و تابستان،1  شماره، سال پنجم،مجله صنايع چوب و كاغذ ايران

نتیجهگیري
در تحقيق حاضر تاثير روش خشکكردن چذوب بلذوط
بر ضريب نفوذپذذيري طذولي و عرضذي آن مذورد بررسذي
 نتايج نشان داد كه روش خشکكردن بر ضريب.قرارگرفت
نفوذپذيري اين چوب مذوثر اسذت و ميذانگين نفوذپذذيري
چذذوب بلذذوط چذذه در ناحيذذه چذذوبدرون و چذذه در ناحيذذه
چوببرون در روش خشکكردن دركذوره نسذبت بذه روش
. كوره) بيشذتر اسذت+ تركيبي (خشکكردن در هواي آزاد
در مجمو ميتوان نتيجذهگيذري كذرد كذه روش و شذد
خشکكردن چوب بلذوط بذه واسذطه تغييذر در سذاختمان
 نتذايج ايذن.تخلخلي بر مقدار نفوذپذذيري آن مذوثر اسذت
-تحقيق همچنين نشان داد كذه صذرفنظر از روش خشذک
 ضريب نفوذپذيري چوبدرون بلوط در هر دو جهت،كردن
طولي و عرضي كمتر از مقدار ايذن ضذريب در چذوببذرون
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Effect of Drying Method on the Permeability Coefficient of
Oak Wood (Quercus infactoria)

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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