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خواص فيزيكي و مكانيكي چوب گونه افرا پلت ()Acer velutinum var. glabrescens
در رويشگاههای شمال كشور

چکیده
تعيينويژگيهايمهمخووص ماواكيايبوووگوكوهصفواصپلتو پ

بهمنظور

جنگلهوايبهوارمنه وهرويهوگاهي و ا 
 velutinum var. glabrescensدر 
كهورپمنه ه فارودگيالن،صستانگتستان،سنگدهوويسوا بواصسوااصسوتاكدصرد
ASTMآئينكامهD143-52صزصينگوكه21درخو صكتاواو ودولو صزوهو و
تبديلوصكجامآزمايشهايماتتف،م اوم هايمجازگوكهفوقتعيينگاديد.صيون
دصدههادردوگاوهخهكوسبزدررويهگاههايماتتفبهوسيتهتجزيهوصريواك و
طب هبنديدصكانصكجامگاديد.كتايجصينتح يقكهانميدهنودكوهخهوككوادن
شهواو
بووتاحدبسيارزياديخوص مااكيايآنرصبهبودميباهد.كتايجآزمواي 
يدهدكهخوص مااكيايبووصفاصلت تحو تو يا
تجزيهوتحتيلآماريكهانم 
صرتفاعرويهگاهدبارتغيياصتبودهوليصينتغيياصتبهكوعويژگيصكدصزهگيواي وده
وصبستهصس .ص اجهاتجغاصفياييدرغالبم اومو هوامعنويدصركبوودهوبيهوتاين
نتنهدرخ مهاهده د.عالوهباصين،تغيياصتم اوم تواب 
م اوم هادرصرتفاعلايي 
روكدخاصيكبودهوغالباًدركاحيهوسطتنهدرخ كاهشوسوس صفوزصيشكهوان
دصدهصس .درم ايسهمناطقرويهگاهيدركلمالحظهگاديدكهگوكوهصفواصلتو 
منه هويسامازكدرصنبيهتاينم اوم وصفاصلتو منه وهسونگدهفوايمك تواين
م اوم رصدصرصصس .
Acer
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تاريخدرياف 49/21/21:
تاريخلذياش49/26/21:

واژگان کلیادي:صفواصلتو ،پ، Acer velutinum var. glabrescensخ وش
صستاتيك،فهارموصزيصلياف،فهارع ودباصلياف.


مقدمه
بهمنظور حفاظت از جنگلها و استفاده بهينه از چووب
گونه هاي جنگلو در بيتوتر كتوورهاي ريتورجته جهوان
ازجمله امريكا ،كانادا ،استراليا و ...بر روي خواص مكوانيك
گونههاي مهم جنگل شان آزمواي هواي صوور گرجتوه و
اين نتايج بهصور جداول در انتتارا آنها تحت عنووان
مقاوم وتهوواي مجوواز ارائووهشووده اسووت و در اختيووار كليووه

مصرف كنندگان و متصديان صنايع چوب قرارگرجته اسوت،
با استفاده از ايون اعوداد هرگونوه چووب بوا مقاوموتهواي
مناسب در كاربرد خاص خود مصرف خواهد شود كوه ايون
عمل باعث اجزاي طول عمر سازه و حفاظت منابع طبيع
خواهد بوود .عود شناسواي خوواص گونوههواي جنگلو و
دستكتت و بهتبع آن موجود نبودن جدولهاي مقاوموت
مجاز چوبهاي مذبور داليل اين اسوت كوه چووب روا از
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خروج از جنگل به مصارف اصول خود نرسويده و بوا اجوت
و محودود
زياد ،باعوث تروريع در هودر رجوتن منوابع كوام د
جنگل ما م گردد .يك از گونههاي جنگل مهم ما گونوه
اجوورا رلووت  )Acer velutinum var. glabrescensاسووت
درخوت اجورا در نووواح جنگلو و در خووا هواي اسوويدي
م رويد و به خصوص در جنگلهاي شمال ايوران جوراوان و
گونههاي از آنها در باغها و رار ها بوراي زينوت كاشوته
م شوند خا جنگل اسيدي است) .در بعض از گونوههوا
مواد قندي برياري وجوود دارد از درختوان رهونبور بوا
چوب صنعت و بعض زينت هرتند و در زمروتان خوزان
م كنند .بر ها اكثراد رنجهاي متقابل شانهاي شوامل 3-5
برگچه نو دار با دانه هاي نامنظم است .اجراهوا بوه بيتوتر
خا هوا و شورايم مقواو هروتند؛ كوه در موورد خوواص
مكانيك آن در ايران ،به صوور كامول و مودون تحقيقو
صور نگرجته است .در زير به برخ از تحقيقا انجا شده
اشاره م شود:
 )1111 Ebrahimiدر كتوووواب مكانيوو و چوووووب و
جرآوردههاي آن در جودول مقاوموت هواي مكوانيك بوراي
گونوههواي  acer rubrumو  Acer accharumمقاوموت بوه
خم اسوتاتي و مودول االستيرويته ،15811 ،13411
 1041111و  1831111روند بر اينچ مربوع اعوو نمووده
است.
 )1111 Moradi kshksarطو بررسو تغييورا
خوواص جيزيكو و بيومتريو چووب درخوت اجورا رلوت
جنگلهاي منطقه كلپتته تنكابن ،به اين نتيجه رسيد كوه
بين ميانگينهاي خواص بيومتري و جيزيكو نظيور قطور
الياف ،ضخامت ديواره ،ضريب درهمرجتگ و انعطافرذيري،
ضريب رانكل ،ميزان رطوبت ،هومكتويدگ و واكتويدگ
حجم  ،جر ويژه خت در سطح اعتمواد % 15اخوتوف
معن داري وجود داشت ،اما در ساير موارد تفاو معنو دار
ياجت نتد.
 Naghdiو همكواران  )1111در قرومت از بررسو
مقايرهاي خصوصيا تكنولوژي و كواربردي گونوه رلوت
جهت تهيه خميركاغذ بوه روش حوول آلو بوا كاتواليزور،
چنين گزارش كردند كه ميانگين طوول جيبور ،قطور ،قطور
حفووره سوولول  ،ضووخامت دو ديووواره سوولول  ،ضووريب
درهمرجتگو  ،ضوريب نورم و ضوريب رانكول بوه ترتيوب
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 11/35 ،11/11 ،1/31،11/11 ،11/11 ،11/18و 811/88
ميكرون اندازهگيري شده است.
 )1188 Parsapajohمقاومت جتار موازي اليواف اجورا
چنوواري ،كركووو و كوورب را بووه ترتيووب  581 ،011و 415
كيلوگر بر سوانت مترمربوع و ميوزان مودول گرويختگ ،
مدول االستيريته ظاهري و مقاومت به ضوربه چووب اجورا
چناري و كركوو را بوه ترتيوب  1111،1311و ،113111
 14111كيلووووگر بووور سوووانتيمتر مربوووع و 1/05 ،1/05
كيلوگر در متر در هر سانت مترمربع اعوو نمووده اسوت.
وي همچنوووين ايووون مقاوموووتهوووا را بوووراي گونوووه
 Acer platanoidesبه ترتيب  14111 ،1111كيلوگر بور
سوووانتيمتر مربوووع و  1/05كيلووووگر در متووور در هووور
سانت مترمربع اعو نموده است وي جر ويوژه نروب در
دو رطوبووووت صووووفر و  %11رطوبووووت سووووه گونووووه
 Acerو
peseudoplatanoides ،Acer
campestre
 Acer platanoidesرا بووه ترتيووب  1/08و  1/51 ،1/13و
 1/01 ،1/03و  1/00اندازهگيري نموده است.
 Talaeipourو همكاران  )1110در تحقيقو بور روي
خواص جيزيك چندسازهها ،خواص جيزيك گونه اجرا رلوت
را به ترتيب براي وزن مخصوص  1/44و واكتيدگ طول
 ،1/151واكتوويدگ شووعاع  ،1/88واكتوويدگ مماس و
 5/11و حجم را  8/44درصد اعو نمودهاند.
 Tazakorو  )1114 Parsapajuohبررس دوا چووب
اجرا رلت) در حالت طبيع و تيمار شده بوا نمو محلوول
در آب سلكور) در برابر قوار رنگوينكموان انجوا داده و
مقاومتهاي در حالت طبيع اينگونه را در جتوار مووازي
اليوواف و سووخت را بووه ترتيووب  Kg/m2 4/41و 314/11
كيلوگر اعو نموده است.
 )1115 ALAN BENDTSENدر بررس خصوصيا
مكانيك  13گونه از رهن برگان شورق  ،خوواص مكوانيك
گونه اجرا قرمز با جر مخصوص  1/511را به ترتيوب بوراي
مدول گريختگ  ،مدول االستيريته ،جتار عمود بر اليواف
و برش موازي الياف به ترتيب  4/1 ،11015 ،40/1و 11/5
مگا راسكال اعو نموده است.
 )1111 Mackجووووور ويوووووژه دو گونوووووه اجووووورا
 Acer platanoidesو  Acer pesudoplatanoidesرا بووه
ترتيوب  1/03و  1/00تعيووين نمووود .وي سووخت برينوول را
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بووراي اجوورا  kgf/mm2 0/1و ارزش گرموواي چوووب در صووفر
درصد رطوبت را  Kcal/kg 4311بوه دسوت آورد .نوامبرده
دوا طبيع چوب اجرا را در هواي آزاد كمتر از ده سوال و
در رناهگاه بي از  511سال برآورد كرده است.
 )1181 BOZKURT and GÖKERدر بررسووو
خووواص جيزيكو و مكووانيك چوووب از دانتووگاه اسووتانبول
مقاومت به برش موازي الياف اجرا را بهطور كول N/mm2 1
و شكاف خوري را برابر  N/mm21/0اعو نمودند.
 Derya Sevim Korkutو همكوووواران  )1111در
تحقيق اثر تيمار حرارت بر روي خواص جيزيك و سخت
بر روي گونه اجراي قرمزانجا داده است وي اعوو داشوته
كه اجراي قرمز با دانريته  1/01داراي واكتويدگ شوعاع
 ،5/108مماس  1/184و طول  1/115درصد بوده است.
 )1111 Süleyman Korkut1a, Ümit Büyüksarıدر
تحقيقو برخ و از خووواص مكووانيك Acer trautvetteri
 Medwرا در سه منطقه از تركيه شامل Düzce ،Trabzon
و  Orduمورداندازهگيري قرار دادهانود در بوين مقاوموتهوا
مقاومت به برش موازي الياف را در بين انواع گونههاي اجورا
مووورد مقايرووه قوورار دادهانوود كووه Acer trautvetteri,
Acer macrophyllum, Acer nigrum, Acer rubrum,
Acer
saccharinum,
Acer
saccharum,
 Acer platanoides, Acer pseudoplatanusبيتووترين

مقودار مربووب بوه اجورا قنودي 11/1 )Acer saccharum
 N/mm2بوده است.
گونوه اجورا رلوت Acer velutinum var. glabrescens
سووينونيم  Acer insine Boissاز جوونا  Acerو از تيووره
 Aceraceaeدر مناطق مختلو شومال ايوران بوه نوا هواي
گوناگون متهور اسوت ازجملوه در منطقوه آسوتارا بوه نوا
گندالش ،الهيجان به نا سياه رلت ،رودسر و تنكابن به نا
رلت و در مازندران به نا اجورا اسوت .ايونگونوه تقريبواد در
جلگه هاي ساحل درياي خزر تا ارتفاع  1111متري سطح
دريا رشد و نمو م كند و در سراسر شمال ايران از آسوتارا
تا مينودشت گرگان انتتارياجته است .نمونههواي جلگوهاي
آن در سواحل آسوتارا و حود جوقوان آن در ارتفاعوا نوور
ديده شده است اينگونه در جنگلهواي قفقواز نيوز وجوود
دارد .در بين گونوههواي مختلوو اجورا در ايوران اجورا رلوت
بزر ترين و مهمترين آنها به شمار م رود و ارتفاع آن به
بي از  15متر م رسد .تنوه بودون شواخه آن بوه ارتفواع
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 18-15متر و قطر آن حت به  1/5متر نيز م رسد.
ازنظر آناتوم در مقطع عرضو چووب اسوت همگون،
رراكنده آوند ،بدون چووب درون متوخ  ،داراي حفورا
آوندي متعدد و دايره شكل با قطر متوسم كه بهطور منظم
در دواير ساليانه رراكندهاند و بهندر بهصوور  4-3تواي
به هم چربيدهاند .رهناي اشعه چوب متغير بووده و تعوداد
آنها چندان زياد نيرت.
رويهم رجته چوب است سب  ،نر  ،همگن ،سفيدرنگ
و براي روك بريار مناسب است .مصارف آن چووبهواي
صنعت  ،مبلسازي ،روكار ،تير چوب و بهويژه روك است.

مواد و روشها
با بررس هاي انجا شوده از رويتوگاههواي مختلوو در
شمال كتور ،كود چهار منطقه براي نمونهبورداري در نظور
گرجته شد كوه شوامل اسوالم در اسوتان گويون ،ويرور در
چالوس حوزه جعاليوت سور جنگلوداري نوشوهر) ،سونگده
ساري و منطقه جنگل استان گلرتان شدند .نمونه برداري
از اين چهار منطقه جنگولهواي شومال انجوا گرجوت كوه
درواقع شاخ هاي جنگلهاي شمال هرتند .نمونهبرداري
طبق آئين نامه  D143-92استاندارد  ASTMانجوا گرجوت
كه در آن درختان نمونه بهطور تصادج انتخاب و با تعيين
جها جغراجياي بر روي تنه قطع و از هر تنه  5گردهبينه
به طول  1/5متر در ارتفاعا مختلوو تنوه جودا نمووده و
بهمنظور جلوگيري از كاه شوديد رطوبوت قرومتهواي
انتهاي گرده بينه ها به وسيله رنگ روغن روشويده شودند و
سپا به مركز تحقيقا البرز كرج انتقالياجته و بهصوور
تختههواي بوا ضوخامت  5/5سوانتيمتر تبوديل گرديدنود.
به منظوور بررسو توثثير عامول رطوبوت در مقاوموتهواي
مكانيك تختههاي تهيهشده را به دودسته تحت عنوان تور
و خت تقريم نموده و نمونههاي خت بهطور اصول با
رعايت نمودن تما جوانب در خت شدن در انبوار چووب
مركز جهت رسيدن به رطوبت تعادل محيم چيوده شود و
نمونههاي تر براي هر آزماي بوه ابعواد و اشوكال مناسوب
درآمده و به سوردخانه انتقوال ياجتنود توا بوهتودريج موورد
آزماي قرار گيرند .آزمواي هواي جيزيكو شوامل درصود
رطوبت  )ASTM D4444و جر مخصووص ختو و تور
 )ASTM D2395با اسوتفاده از اسوتاندارد مربوطوه انجوا
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گرديد در ضمن انجا آزمواي هواي خوواص مكوانيك در
آزمايتگاه مكاني چوب و جرآوردههواي آن بوا اسوتفاده از
دستگاه اندازهگير مقاومت مكانيك اينرترون مودل 1180
و همچنين دستگاه اندازه گير مقاومت به ضوربه اينروترون
مدل PW5بوا اسوتاندارد  ASTM D142-92انجوا شود و
نمونههاي خت نيز بعد از رسيدن به رطوبت مناسوب بوه
ابعاد و اشكال نمونه آزمون تبوديل و موورد آزمواي قورار
گرجتنوود .نتووايج آزموواي هوواي بووا اسووتفاده از نوور اجووزار
 MSTATCو طرح جاكتوريل موورد آنواليز قرارگرجتوه و بوا
استفاده از گروهبندي دانكن گروهبندي شدند.

نتایج و بحث
در شكل  1رويتگاههاي مختلو شمال ايران متوخ
شده است.
شكل شماره  1نحوه شماتي تهيه نمونههاي آزمايت
از تنه درخت را نتان م دهد.
ميانگين جر ويژه نرب ختو و تور بوهدسوتآموده
براي چوب گونه اجرا رلت در رويتگاه هاي مختلوو شومال
ايران در جدول  1نتان داده شده است.

شکل  -8نقشه ایران و مناطق رویشگاهی که نمونهگیری در این مناطق انجامشده است

گردبینه ها برای
خواص مکانیکی

N
E

W
S

شکل  -8نحوه نمونهگیری از تنه درختان افرا پلت
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جدول  -8خواص فیزیکی گونه افرا پلت رویشگاههای شمال
جر ويژه خت

رويتگاه
اسالم

جر ويژه بحران

g/cm3

g/cm3

1/555

1/511

ويرر

1/550

1/511

سنگده

1/581

1/513

گلرتان

1/513

1/511

ميانگين كل

1/555

1/510

آزمایش فشار موازی الیاف

خواص مکانیکی

بهطوركل نيروي جتار وارده به ي قطعه چوب به سه
حالت موازي با الياف ،عمود بر اليواف و جهوت زاويوهدار بوا
الياف وارد م شود كه در ايون بررسو مقاوموت بوه جتوار
موازي و عمود بر الياف اندازهگيري شده است .ابعاد نمونوه
آزمايت در جتار موازي الياف مطابق با استاندارد ASTM
 D143برابوور  15×15×111ميل و متوور از بووين جاكتورهوواي
اندازهگيري شده در آزماي جتار موازي الياف ،مقاومت به
جتووار در حوود االسووتي  ،جتووار در حووداكثر بووار و موودول
االستيريته ظاهري مورد آنواليز آمواري قورار گرجتنود كوه
جدول  3نتايج ميانگين اين مقاومتهوا در دو حالوت تور و
خت را نتان م دهند.

آزماي هاي با استاندارد  ASTMآئيننامه
انجا گرجت نتايج مربوب به ويژگ هاي مكانيك اينگونوه
شامل  1آزماي مختلو است كه در جدولهاي  1تا  0بوه
شرح زير ارائهشده است:
D143-92

آزمایش خمش استاتیك
نمونههاي آزماي خم استاتي مطابق با استاندارد
قيدشده به ابعاد  15×15×411ميل متر تهيه و از مهمترين
جاكتورهاي بهدستآمده در اين آزماي مقاومت به خمو
استاتي  ،مدول گريختگ و مدول االستيريته بووده كوه
در دو حالت تر و خت محاسبه و مورد آناليز آماري قورار
گرجتند كه اطوعا آنها در جدول  1آورده شده است.

جدول  -8تغییرات مقاومت به خمش استاتیك گونه افرا پلت با تغییرات رویشگاه
در حالت تر رطوبت بي

از )%31

در حالت خت

خت شده در هواي آزاد)

مقاومت به
خم در
حداكثر بار
))Mpa

مدول
االستيريته
))Mpa

مقاومت به
خم در حد
االستي
))Mpa

مقاومت به
خم در
حداكثر بار
))Mpa

مدول
االستيريته
))Mpa

شفارود گيون

41/5

01/54

11415

11/13

11/40

11085

ويرر مازندران

31/51

55/31

8185

01/15

14/38

1144

سنگده جريم

31/54

51/14

1181

38/11

08/45

1458

لوه گلرتان

38/40

03/53

1113

41/03

13/11

11131

ميانگين كل

35/15

01/11

8131/5

54/51

83/51

11154/3

ماكزيمم

41/5

01/54

11415

11/13

11/40

11131

مينيمم

31/54

51/14

1181

38/11

08/45

1458

رويتگاه

مقاومت خم
در حد االستي
))Mpa

خواص جيزيك و مكانيك چوب گونه اجرا رلت ...
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جدول  -8تغییرات مقاومت به فشار موازی الیاف گونه افرا پلت با تغییرات رویشگاه
در حالت تر رطوبت بي

در حالت خت

از )%31

خت شده در هواي آزاد)

مقاومت به جتار
موازي الياف در
حد االستي
))Mpa

مقاومت به جتار
موازي الياف در
حداكثر بار
))Mpa

مدول االستيريته
ظاهري )E
))Mpa

شفارود گيون

15/11

35/34

4131

30/04

ويرر مازندران

11/30

11/54

3451

41/11

53/01

سنگده جريم

18/35

10/15

3351

38/15

41/51

لوه گلرتان

11/10

31/84

4114

38/10

51/41

ميانگين كل

11/11

31/41

3185/5

38/54

41/55

4311

ماكزيمم

15/11

35/34

4114

41/11

51/41

5111

مينيمم

18/35

10/15

3351

30/04

41/51

3105

رويتگاه

آزماایش کشاش ماوازی الیااف و مقاومات باه

مقاومت به جتار
موازي الياف در
حد االستي

مقاومت به جتار
موازي الياف در
حداكثر بار
))Mpa

مدول االستيريته
ظاهري )E
))Mpa

55/53

4884
5111
3105
3888

)(Mpa

آزمایش فشار عمود بر الیااف ،شاکاف خاوری و

میخکشی

برش موازی الیاف

نمونه آزمايتو كتو مووازي اليواف و مقاوموت بوه
خوووووروج مووووويل مطوووووابق شوووووكل  3و اسوووووتاندارد
 ASTM D143آمووواده مو و شوووود و در ايووون آزمووواي
مقاومت بوه كتو در حوداكثر بوار انودازهگيوري شوده و
در مقاومت بوه خوروج مويل در جهوا جوانب و انتهواي
بووه ازاي خووروج واحوود طووول موويل انوودازهگيووري و مووورد
آنوواليز آموواري قوورار گرجتووه اسووت .نتووايج مربوووب بووه
آزموواي هوواي كتوو موووازي اليوواف و مقاومووت بووه
موويلكتوو در دو حالووت توور و ختوو در جوودول 4
ارائهشده است.

نمونههاي جتار عمود بور اليواف مطوابق بوا اسوتاندارد
 51×51×151 ASTM D143ميل متر است و در آزمواي
جتار عمود بر الياف ،مقاوموت بوه جتوار در حود االسوتي
اندازه گيري و آناليز آماري قرار گرجت .اشوكال نمونوههواي
آزمايت شكاف خووري و بورش مووازي اليواف مطوابق بوا
استاندارد  ASTM D143برابر شوكل  4بووده مقاوموت بوه
برش موازي اليواف در حوداكثر بوار و مقاوموت بوه شوكاف
خوري اندازهگيري و مورد آناليز آماري قرار گر كه نتوايج
آن در جدول  5در حالت تر و خت بوراي رويتوگاههواي
مختلو شمال كتور ارائهشده است.

شکل  -8نمونه آزمایش کشش موازی الیاف و مقاومت به خروج میخ
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جدول  -8تغییرات مقاومت کشش موازی بر الیاف و مقاومت به میخ کشی گونه اجرا رلت با تغییرات رویشگاه
در حالت تر رطوبت بي

در حالت خت

از )%31

خت شده در هواي آزاد)

مقاومت به خروج
ميل در جهت
جانب
))KN/cm

مقاومت به خروج
ميل در جهت
انتهاي
))KN/cm

)(Mpa

شفارود گيون

5/11

1/411

1/115

4/131

1/411

ويرر مازندران

4/51

1/851

1/185

0/11

1/544

1/185

سنگده جريم

4/15

1/381

1/450

3/115

1/154

1/508

لوه گلرتان

4/041

1/451

1/514

3/1

1/511

1/181

ميانگين كل

4/01

1/510

1/511

4/151

1/111

1/810

ماكزيمم

5/11

1/851

1/185

0/11

1/511

1/181

مينيم

4/15

1/381

1/115

3/1

1/411

1/411

رويتگاه

مقاومت به كت
موازي الياف
)(Mpa

مقاومت به
كت موازي
الياف

مقاومت به خروج
ميل در جهت
جانب
))KN/cm

مقاومت به خروج
ميل در جهت
انتهاي
))KN/cm
1/411

شکل  – 8نمونههای برش موازی الیاف و شکاف خوری
جدول  -8تغییرات مقاومت به فشار عمود بر الیاف ،شکاف خوری و برش موازی الیاف گونه اجرا رلت با تغییرات رویشگاه
در حالت تر رطوبت بي

در حالت خت

از )%31

خت شده در هواي آزاد)

مقاومت به جتار
عمود بر الياف در
حد االستي
))Mpa

مقاومت موازي
الياف
))Mpa

مقاومت به شكاف
خوري
))KN.cm

مقاومت به جتار
عمود بر الياف در
حد االستي
))Mpa

مقاومت موازي
الياف
))Mpa

مقاومت به
شكافخوري
))KN.cm

شفارود گيون

0/81

8/11

1/341

11/11

11/83

1/411

ويرر مازندران

4/13

1/81

1/581

13/13

11/48

1/005

سنگده جريم

3/158

1/58

1/411

8/11

11/11

1/504

لوه گلرتان

3/331

1/338

1/581

8/410

11/411

1/000

ميانگين كل

4/311

1/145

1/481

11/33

11/11

1/511

ماكزيمم

0/81

8/11

1/581

13/13

11/83

1/000

مينيم

3/158

1/338

1/341

8/11

11/11

1/411

رويتگاه
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مقاومت به ضربه بوده كه طبوق اسوتاندارد ASTM D143

مقاومت به سختی و ضربه

ابعاد آن برابر  11×11×181ميل متر اسوت و شكروت آن
با استفاده از ي دستگاه مقاومت به ضربه رانودول انجوا
م گيرد و نتايج در حالت خت و تر در جودول  0بيوانگر
ميانگين نتايج حاصل از اين آزماي ها است.
با بررس تغييرا مقاومت خمت در شكل  0در كول
اجرا رلت ايران نربت بوه گونوه اجورا قنودي ،سوياه و قرموز
مقاومت به خم كمتر و نربت به اجرا نقرهاي از مقاوموت
بيتتري برخوردار است.

نمونه آزماي مقاومت به سخت مطوابق بوا اسوتاندارد
 ASTM D143در شكل  5آورده شده است .مقاومت است
كه چوب در برابور جروبوردن اجروا در آن از خوود نتوان
م دهد .در اين روش ميزان مقاومت چووب در برابور نفوو
شعاع ي ساچمه جلزي به قطر  11/1ميلو متور اسوتفاده
م شود؛ كه اين مقاوموتهوا در جهوا جوانب و انتهواي
نمونه اندازهگيري و مورد آنواليز آمواري قرارگرجتوهانود كوه
نتووايج در جوودول  0آورده شووده اسووت آخوورين آزموواي

شکل  -8نمونه مقاومت به ضربه

جدول  -8تغییرات مقاومت ضربه و مقاومت به سختی گونه افرا پلت با تغییرات رویشگاه
در حالت تر رطوبت بي

رويتگاه

از )%31

در حالت خت

خت شده در هواي آزاد)

مقاومت به
ضربه

مقاومت به
سخت در جهت
جانب
))KN

مقاومت به
سخت در جهت
انتهاي
))KN

شفارود گيون

1/43

5/115

5/311

1/458

ويرر مازندران

1/514

1/518

3/510

1/511

4/344

سنگده جريم

1/45

1/115

3/150

1/115

4/158

5/145

لوه گلرتان

1/5

3/105

4/181

1/3

4/134

0/114

ميانگين كل

3/111

3/115

4/185

1/013

4/511

0/115

ماكزيمم

1/5

5/115

5/311

1/3

5/11

0/114

مينيمم

1/43

1/115

3/150

1/115

4/134

5/145

)(Kg.m

مقاومت به
ضربه

مقاومت به
سخت در جهت
جانب
))KN

مقاومت به
سخت در جهت
انتهاي
))KN

5/11

5/314
0/150

)(Kg.m
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100

87
72

73

69/54

50

52/34

55/37

فريم

ويسر

60
40

مقاومت خمشي ( )MPa

63/53

80

20
0
افرا نقرهاي

افرا قرمز

افرا سياه

افرا قندي

لوه

شفارود

افرا پلت مناطق مختلف و ساير افراها
شکل  -8تغییرات مقاومت خمشی در مناطق مختلف و مقایسه با سایر گونههای افرا

نتیجهگیری
همانطوري كه از جدول  1موحظه مو شوود درواقوع
ميزان ميانگين جر ويژه نرب خت و تر گونه اجرا رلوت
در سطح  5و  %1اختوف معن داري نتوان نوداده اسوت و
ميانگين كل جر ويوژه ختو  1/558و ميوانگين تور آن
 1/510با انحراف از معيار  1/113و  1/11بووده اسوت .كوه
تائيد كننده تحقيقا صور گرجتوه از طورف Talaeipour
 )1188 Parsapazhoh )1110است و همچنوين از نظور
جر مخصووص بوا توجوه بوه گوزارش )1115 Bendtsen
بووراي اجووراي قرمووز  1/511اجوورا رلووت ايووران داراي جوور
مخصوص بيتتري است .مقدار جر ويژه نرب در هور دو
حالت نتانگر آن است كه چوب اجورا در مقايروه بوا سواير
رهوونبرگووان جووز چوووبهوواي سووب محروووب مو شووود
.)Parsapazhoh, 1988
در مورد خواص مكانيك در اغلب موارد كاه رطوبت
باعث اجزاي قابول توجوه مقاوموت مو شوود .در آزمواي
خم استاتي كه مقاومت به خم در حداكثر بار و حد
االسووتي و موودول االستيروويته موردانوودازهگيووري قوورار
م گيرد و ميانگين كل آن به ترتيوب در رطوبوت ختو
 54/51 ،83/51و  11154/3مگوووا راسوووكال و تووور برابووور
 35/15 ،01/11و  8131/5مگا راسكال بوده و در مقايروه

با مناطق موردبررس اجرا رلت در منطقه شفارود گيون بوا
مقاومت خمو در حوداكثر بوار ،حود االسوتي و مودول
االستيريته خت  11/13 ،11/40و  11085مگا راسوكال
و تر برابر  41/5 ،01/54و  1141/5مگا راسوكال بيتوترين
مقدار و اجرا رلت منطقه جريم سنگده با مقاومت خمو در
حداكثر بار ،حود االسوتي و مودول االستيرويته ختو
 38/11 ،08/45و  1458مگا راسكال و تر 31/54 ،51/14
و  1181مگا راسكال كمترين مقاومتهاي خم استاتي
را در بين چهار منطقه موردبررس داشته است كه ارتفواع
منطقه روي و شرايم آب و هوواي از مهومتورين عوامول
تثثيرگذار بر اين مقاومتها است.
ميانگين مقاومت به جتار موازي الياف گونوه اجورا رلوت
ايران در حداكثر بار در حالت تر و خت و ميوانگين كلو
به ترتيب برابر  41/55 ،31/41و  30/51مگا راسكال بووده
كه در مقايره اجرا در مناطق مختلو منطقه شفارود گيون
بووا ميووانگينهوواي توور و خت و و كوول  53855 ،35/34و
 45/44مگا راسكال بيتترين مقاومت و اجرا منطقوه جوريم،
سوونگده سوواري  41/51 ،10/15و  31/11مگووا راسووكال
كمترين بوده است تجزيهوتحليل آماري نتان م دهد كوه
عامل ارتفاع تنه درخت در مورد مقاومت بوه جتوار مووازي
الياف در حالت تر در سطح  %1معن دار بوده و از كنده بوه

00

سمت تاج كاه م يابود ،درحوال كوه در حالوت ختو
اختوف معن داري در سطح  1و  5درصد ديده نم شود.
در آزماي جتار عمود بر الياف كوه تنهوا مقاوموت در
حد االستي مورداندازهگيري قرار م گيرد متاهده گرديد
كه ميانگين آن در حالت تر و خت و كل آن بوه ترتيوب
برابر  11/33 ،4/311و  1/354مگوا راسوكال بووده كوه در
مقايره با مناطق مورداندازهگيري اجرا رلت ويرر مازنودران
بدون در نظر گرجتن ارتفاع منطقه در حالت تور ،ختو و
كول برابور  13/13 ،4/13و  8/88و شوفارود گوويون ،0/81
 11/11و  1/40مگا راسكال بيتترين مقدار را دارا بودهاند.
در آزماي كت عمود بر الياف كه تنهوا مقاوموت در
حداكثر بار مورداندازهگيري قرار م گيرد متواهده گرديود
كه ميانگين آن در حالت تر و خت و كل به ترتيب برابور
 4/151 ،4/01و  4/381مگا راسكال بوده كه در مقايره بوا
مناطق مورداندازهگيري اجرا رلت ويرر مازنودران بودون در
نظر گرجتن ارتفاع منطقه در حالت تر ،خت و كول برابور
 0/11 ،4/51و  5/31و شوووفارود گووويون  5/11 ،4/131و
 4/511مگا راسكال بيتترين مقدار را دارا بودهاند.
در آزماي مقاومت بوه بورش مووازي اليواف حوداكثر
مقاومت اندازهگيري م شود متاهده گرديود كوه ميوانگين
آن در حالت تر و ختو و كول بوه ترتيوب برابور ،1/145
 11/11و  1/358مگووا راسووكال بوووده در مقايرووه منوواطق
مورداندازهگيري اجرا رلوت شوفارود بودون در نظور گورجتن
ارتفوواع منطقووه در حالووت توور ،ختو و كوول برابوور ،8/11
 11/83و  11/11مگا راسكال بيتترين مقودار را دارا بووده

خواص جيزيك و مكانيك چوب گونه اجرا رلت ...

اسووت .در حالووت توور و خت و عاموول ارتفوواع تنووه تووثثير
معن داري بر روي اينگونه در اين مقاومت نداشته است.
در مورد آزماي مقاومت به ضوربه ميوانگين آن بوراي
اجرا رلت در چهار منطقه رويتگاه به ترتيب در حالت تور
و ختوو و كوول برابوور  3/511 ،1/013 ،3/111و 1/411
كيلوگر در متر بوه دسوت آمود كوه در مقايروه مقاوموت
ايونگونووه در منواطق موردبررسو اجوورا رلووت منطقووه لوووه
گلرتان به ترتيب در حالت تر و خت و كول  1/3 ،1/5و
 1/41كيلوگر در متر بيتترين مقدار دارا بوده است.
بهطوركل نتايج بيانگر اين مرئله است كه با توجه بوه
اندازهگيريهاي مقاوموتهواي مكوانيك در رويتوگاههواي
مختلو شمال ايران منطقه شفارود گيون ،ويرر مازندران،
سنگده ساري و لوه گلرتان گونه اجرا رلت منطقوه شوفارود
گيون و ويرر دركل داراي مقاومتهاي مكوانيك بواالتري
نربت به ساير مناطق ايران بوده است و در ردهبندي جوز
چوبهاي رهنبر سب قرار م گيرد .با توجه به تفواو
مقاومت ها در رويتگاههاي مختلو كه تحت توثثير عوامول
آب ،خا و هوا بوده بنوابراين در كاشوت درختوان جهوت
جنگل كاري كه از طرف سازمان جنگلها صور م گيورد
دانرتن تثثير منطقه بر اين خواص اهميوت زيوادي دارد و
در كاربرد اصول قطعا چوب مؤثر است؛ و دانرتن اينكه
گونه اجوراي قطوعشوده از كودا رويتوگاه اسوت در دوا و
مقاومت سازه چوب تثثير خواهد داشت بهترين كواربرد در
صنايع مبلمان و روك كاري ريتنهاد م شود
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The mechanical properties of Acer velutinum var. glabrescens
wood growing in different regions of Caspian forests

Abstract
To determine the important mechanical properties of maple
wood (Acer velutinum var. glabrescens) in four forest habitats
in the north of Iran (Shafaroud region of Gilan, Golestan,
Sangdeh and Visser) based on the ASTM Standard D143-52,
12 tree species were selected and then cut. Mechanical and
physical properties were measured on both green and air-dried
samples (12% moisture content). The data in both dry and
green in different habitats were classified by analysis of
variance and Duncan methods. The results showed that the
drying timber enormously improves mechanical properties.
Results of statistical analysis showed that the mechanical
properties of maple wood were influenced by the altitude, but
these changes depended on the measured property. The effect
of geographical direction was not significant on the most
mechanical strengths and the highest strengths were observed
in the bottom of trees. In addition, the measured properties did
not follow a specific trend: they decreased in the middle of
trunk and then increased. In comparison of studied habitats,
Visser and Sangdeh trees showed the highest and the lowest
mechanical strengths.
Keywords: maple, Acer velutinum var. glabrescens, static
bending, parallel to grain compression, perpendicular to grain
compression.
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