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تأثیر تیمارهای حفاظتی بر جلوگیری از گسترش ترک در گردهبینه (مطالعه موردی :جنگل خیرود)

چکیده
در اثر باقی ماندن گردهبينهها در داخل جنگل و بهویژه کنار جاده ،ترکهاي ناشی از
آزاد شدن تنشهاي رشد در مقطع عرضی گسترش پيدا میکند .همه این عوامل
منجر به کاهش درجه کيفی گردهبينهها میشود که میتوان با اندود کردن مقاطع
چوب با پارافين و حفاظت مقاطع بينهها با  Sکوبی ،از گسترش ترکهاي مقطعی
جلوگيري نمود .این تحقيق بهمنظور بررسی تأثير تيمارهاي اندود کردن با پارافين و
 Sکوبی بر جلوگيري از گسترش ترکها در گردهبينه در پارسلهاي  317و 320
بخش گرازبن جنگل خيرود انجام شد .در این تحقيق  180گردهبينه از دو گونه راش
و ممرز بهطور تصادفی انتخاب شدند که از هرگونه  30بينه براي تيمار  Sکوبی30 ،
بينه براي تيمار پارافين و  30بينه هم شاهد در نظر گرفته شدند .از آزمون دانکن
براي گروهبندي ميانگينها و بهمنظور مقایسه ميانگينها قبل و بعد از اعمال تيمارها
از آزمون  tجفتی استفاده شد .آزمون دانکن نشان داد که در گردهبينههاي ممرز،
تيمار  Sکوبی کمترین افزایش شکاف را نسبت به دو تيمار پارافين و شاهد دارد و
ازنظر آماري نيز این اختالف معنیدار است .آزمون دانکن نشان داد که در
گردهبينههاي راش ،تيمار  Sکوبی کمترین ميزان افزایش شکاف را نسبت به دو تيمار
پارافين و نمونههاي شاهد دارد .میتوان نتيجهگيري نمود که کمترین ميزان افزایش
ترک در گردهبينههاي دو گونه راش و ممرز در تيمار  Sکوبی مشاهده شد و این
تيمار ،بيشترین نقش را در جلوگيري از ترکهاي طولی نسبت به تيمار پارافين دارد.
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واژگان کلیدي :گردهبينه ،درجهبندي ،ترک ،اندود کردن با پارافين S ،کوبی.

مقدمه
بهرهبرداري يك فعاليت ضروري در مديريت جنگل
است و شامل تمام فعاليتها از قطع درخت تا تحويل
چوب به كارخانه است كه اگر بهدرستی برنامهريزي و اجرا
شود سود پيشبينیشده را محقق خواهد ساخت .در
مقابل ،طراحی و اجراي ضعيف برنامهها پرهزينه خواهد
بود و منجر به صدمات زيستمحيطی ،همچنين افت زياد
چوب ،استفاده محدود از منابع موجود و صدمه به نيروي
كار میشود [ .]2 ،1جنگلهاي شمال كشور عالوه بر دارا

بودن ارزشهاي متعدد زيستمحيطی و اقتصادي
غيرمستقيم و غيرقابلتبديل به پول ،تنها منبع توليد
فرآوردههاي جنگلی بوده كه ساليانه به حجم حدود
ششصد هزار مترمکعب چوب جنگلی از سطح طرحهاي
جنگلداري داراي مديريت اجرايی برداشت میگردد.
فرآوردههاي چوبی جنگلی حاصل از اعمال مديريت اجرايی
بر طرحهاي جنگلداري عمدتاً بهعنوان ماده اوليه كارخانهها
و كارگاههاي صنايع تبديل اوليه ،صنايع روكش و تخته
اليه ،صنايع تبديل ثانويه و به مقدار جزئی نيز بهصورت
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تأثير تيمارهاي حفاظتی بر جلوگيري از گسترش ترک در گردهبينه (مطالعه موردي :جنگل خيرود)

مصارف تيري و تونلی و چوبهاي ساختمانی مصرف
میگردند [.]4 ،3
كمبود منابع چوبی از يكسو و تقاضاي رو به افزايش
محصوالت صنايع چوب و كاغذ از سويی ديگر نيازمند توجه
جدي به بهبود كارايی اين صنايع بهعنوان راهکاري براي
استفاده بهينه از منابع چوبی و جنگلی و تأمين تقاضاهاي
روزافزون اين صنايع است .با توجه به كمبود منابع جنگلی
در ايران ،يکی از دغدغههاي اساسی مديران صنايع چوب
كشور ،تأمين ماده اوليه چوبی موردنياز است .متأسفانه
گاهی اوقات به دليل عدم تأمين ماده خام چوبی مصرفی،
واحدهاي صنايع چوب تعطيلشده و يا به حالت نيمه
تعطيل درمیآيند .بخش قابلتوجهی از چوب موردنياز
صنايع مختلف از قطع و استحصال درختان جنگلهاي
شمال كشور شامل گونههاي راش ،ممرز ،توسکا ،افرا ،بلوط
و نمدار به دست میآيد .متأسفانه در اين مرحله در اثر
عدم رعايت بعضی از اصول بهرهبرداري و نگهداري
گردهبينهها احتمال وقوع ضايعات چوب و افت كيفيت آن
وجود دارد .پس از قطع درختان و تبديل گردهبينهها ،بايد
مقطوعات بهدستآمده سريع به كنار جاده منتقل شده و از
جنگل خارج شوند .متأسفانه به داليل مختلف مانند روند
بهنسبت طوالنی اخذ مجوزها و انتخاب پيمانکار،
سيستمهاي سنتی تبديل گردهبينه و حملونقل آن ،فاصله
زمانی از مرحله قطع درختان در جنگلهاي شمال كشور
تا مرحله خروج آن از جنگل نسبتاً طوالنی بوده و ماندن
طوالنیمدت چوب در جنگل منجر به تنزل كيفيت چوب و
درنتيجه هدررفتن آن میشود [.]7-5
ترکها و شکافهاي طولی چوب نقص فيزيکی رايج و
مهم در توليد چوب جنگلی است [ .]8ترکها و شکافهاي
طولی چوب ،بهطور عمده از تنش ايجادشده توسط عوامل
فيزيکی خارجی و يا انقباض نابرابر داخلی ايجاد میشود.
ترکها و شکافهاي طولی در گردهبينهها ،الوار تر ،چوب
خشك ،قطعات و محصوالت نهايی در هنگام ساخت،
خشككردن ،ذخيرهسازي و استفاده نهايی رخ میدهد.
مقدار ترکها و شکافهاي طولی در محصوالت چوب
بستگی به بسياري از عوامل داخلی و خارجی ازجمله گونه
چوبی ،رطوبت ،مقدار گره ،نقص طبيعی ،ابعاد،
خشككردن ،روش ذخيرهسازي و شرايط محيطی از توليد

چوب و استفاده نهايی دارد [ .]9شرايط زيستمحيطی كه
ترکها و شکافهاي طولی چوب را تحت تأثير قرار
میدهد عبارتاند از :دما ،رطوبت نسبی ،سرعت جريان هوا
و تابش خورشيدي .ترکها و شکافهاي طولی چوب حجم
محصوالت تبديلی از گردهبينههاي ارهكشی را كاهش داده
و ارزش چوب را تنزل میدهد.
ترکها و شکافهاي طولی در بسياري از گونههاي
پهنبرگ باعث از دست رفتن ارزش اقتصادي قابلتوجهی
در صنعت چوب جنگل میشود [ .]10ترکها و شکافهاي
طولی در چوبهاي پهنبرگ میتواند در طول دوره
ذخيرهسازي محصوالت چوبی رخ دهد و همچنين میتواند
روي محصوالت كوره خشك و محصوالت نهايی تأثير
بگذارد [ .]12 ،11 ،9ترکها و شکافهاي طولی نيز ممکن
است نقاط ورود براي رنگباختگی و قارچهاي عامل
پوسيدگی شود كه سبب سرعت بخشيدن به تخريب چوب
و كاهش عمر چوب شود [ .]13درگذشته مطالعات
بسياري در جلوگيري از توسعه ترکها و شکافهاي طولی
در گونه بلوط در اياالتمتحده آمريکا [ ]14انجام شده
است ،اما در كانادا اين كار به گونههاي چوبی مانند افرا و
غان محدود شده است .در سالهاي اخير ،موسسۀ
 FPInnovationsدر كانادا ،به بررسی تأثير اقتصادي
ترکها و شکافهاي طولی در صنعت چوبهاي جنگلی
كانادا پرداخته است و يك سري از تحقيقات در مورد اثرات
شرايط متفاوت محيطی بر روي توسعه ترکها و
شکافهاي طولی در گردهبينهها ،الوار تر و اجزاي سازنده
از چوبهاي مختلف در طول ساخت ،ذخيرهسازي و
بهرهبرداري انجام داده است [ .]12-9در تحقيقی در ايالت
كبك كانادا توسط  Yangو  ]15[ Normandدر مورد تأثير
روشهاي محافظتی براي جلوگيري از ترکهاي طولی در
گردهبينهها و الوار تر در دو گونه افرا قندي و توس زرد در
طول ذخيرهسازي بررسی شد و نتيجه گرفته شد كه اين
اقدامات حفاظتی براي جلوگيري از ايجاد و گسترش ترک
در چوبهاي ذخيرهشده الزم و مؤثر بودند .براي حفاظت
از گردهبينههاي ذخيرهشده و الوار سبز ،مؤثرترين درمان،
اندود نمودن انتهاي گردهبينه با پوشش سفيدرنگ بود.
در تحقيقی توسط  Yangو  ،]11[ Beauregardتأثير
آبوهوا ،زمان ورود و ذخيرهسازي گردهبينهها در توسعه
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ترکها و شکافهاي طولی در گردهبينه گونه كاج در سه
سايت واقع در شرق كانادا بررسی شد .نتايج نشان داد كه
ترکها و شکافهاي طولی در گردهبينههاي پوستكنی
شده بيشتر از گردهبينههاي بدون پوستكنی بوده و
حداكثر زمان ذخيرهسازي براي گردهبينههاي كاج نبايد
بيش از  2هفته باشد .همچنين  Yangو ،]12[ Normand
اثر پنج پوشش معمول مقاطع چوب در كارخانههاي
چوببري كانادا و اياالتمتحده آمريکا در برابر توسعه
ترکها و شکافهاي طولی چوب در گردهبينهها و
چوبهاي پهنبرگ را بررسی نمودند ،نتايج نشان داد كه
سطح اثربخشی محصوالت متنوع بسته به گونه چوب ،نوع
محصوالت چوبی ،زمان تيمار ،روش مورد عمل و شرايط
ذخيرهسازي بستگی دارد.
 Naghdiو همکاران [ ]16به بررسی اثرات تيمارهاي S
كوبی و پارافين در اندازه ترک مقاطع گردهبينه گونههاي
راش ،توسکا و ممرز پرداختند و نتيجه گرفتند كه در بين
سه گونه حساسيت راش به افزايش طول و عرض ترک از
همه بيشتر و گونه توسکا از همه كمتر است در بين سه
تيمار نيز تأثير  Sكوبی در جلوگيري از افزايش طول و
عرض ترک از همه بيشتر است و در اكثر موارد تفاوت
معنیداري بين دو مرحله برداشت در طول و عرض ترکها
مشاهده نشده است ،]17[ Khademi .به چگونگی تغييرات
ترکهاي شعاعی در مقطع عرضی گردهبينه  30اصله
درخت از گونه راش پس از مراحل قطع ،نگهداري و
بخاردهی پرداختند و بيان نمودند كه درخت راش
حساسيت زيادي به توسعه ترکهاي مقطعی گردهبينه پس
از قطع ،نگهداري و تيمار بخاردهی داشته و كنترل آنها
در هر يك از مراحل يادشده میتواند به مقدار فراوانی
موجب كاهش تعداد و اندازه ترکها منجر شده و درنهايت
باعث افزايش راندمان توليد شود .افزايش تعداد ترکهاي
ال
مقطعی و گسترش آنها پس از تيمار بخاردهی تأثير كام ً
مشخصی بر افزايش قطر مغزي گردهبينهها داشته و ميزان
افت محصول را موجب شد.
با توجه به اينکه در ايران ،تاكنون تحقيقات زياادي در
مورد توسعه ترکها و شکافهاي طولی و عوامل بازدارناده
انجام نشده است ،اين تحقياق شاکاف اطالعااتی در ماورد
شرايط محدودكننده براي توساعه تارکهاا و شاکافهااي
طولی در گردهبينههاي گوناههااي راش و ممارز را فاراهم
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میكند و به شركتهاي جنگل و چوب بهمنظور كااهش و
جلااوگيري از توسااعه تاارکهااا و شااکافهاااي طااولی در
محصوالت چوبی جنگلی راهکارهايی را ارائه میكند .هدف
از اين تحقياق بررسای تاأثير تيمارهااي انادود كاردن باا
پارافين و  sكاوبی بار جلاوگيري از گساترش تارکهاا در
گردهبينههاي راش و ممرز در جنگل خيرود است.

مواد و روشها
منطقه موردتحقیق
اين تحقيق در پارسلهاي  317و  320بخش گرازبن
جنگل آموزشی و پژوهشی خيرود دانشکده منابع طبيعی
دانشگاه تهران انجام گرفت كه در  18كيلومتري نوشهر و
در  51درجه و  32دقيقه و  30ثانيه تا  51درجه و 35
دقيقه طول جغرافيايی و  36درجه و  37دقيقه تا 36
درجه و  34دقيقه و  30ثانيه عرض جغرافيايی واقع شده
است .مساحت پارسلهاي يادشده به ترتيب  35/3و 42/2
هکتار و موجودي حجمی و تعداد در هکتار در پارسل
 317به ترتيب  518سيلو و  273اصله و در پارسل 320
به ترتيب  450سيلو و  266اصله است .تيپ فعلی جنگل
نيز ،راش به همراه ممرز و توسکا است .ارتفاع منطقه از
سطح دريا  1160تا  1380متر ،بارندگی منطقه 1532
ميلیمتر و ميانگين بارندگی در تير و مرداد به ترتيب
 65/6و  64/3ميلیمتر است .شيوۀ بهرهبرداري و
جنگلشناسی در اين پارسلها ،تك گزينی است .عمليات
قطع درختان ،در اسفند  1392انجام گرفت و خروج
گردهبينهها از اواسط خردادماه  93شروع شد.
روش بررسي
اعمال تيمارها بالفاصله بعد از اتمام عمليات خروج
گردهبينهها از كنده به دپوي كنار جادهها انجام شد .قبل از
اعمال تيمارها ،اندازهگيري ترکها و درجهبندي چوب
آالت بر اساس جدول  1انجام شد .جدول  1ميزان مجاز
معايب غيرطبيعی ناشی از بهرهبرداري در درجات مختلف
گردهبينهها را بر اساس استاندارد تعاريف و ابعاد مقطوعات
جنگلی و دست كاشت [ ]18نشان میدهد .در اين تحقيق
 180گردهبينه از دو گونه راش و ممرز بهطور تصادفی
انتخاب شدند كه از هرگونه  30گردهبينه براي تيمار S
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كوبی 30 ،گردهبينه براي تيمار پارافين و  30گردهبينه هم
بهصورت شاهد در نظر گرفته شدند .دو هفته بعد از اعمال

تيمارهاي ذكرشده ،اندازهگيري دوم ترکها و درجهبندي
چوب آالت بر اساس جدول  1انجام شد.

جدول  -1میزان مجاز معایب غیرطبیعي ناشي از بهرهبرداری در درجات مختلف گردهبینهها []18
گردهبينه درجه 1

گردهبينه درجه 2

گردهبينه درجه 3

خارج از درجه

 بدون اختر گسيختگی. حداكثر دو شکاف در دو سرمقطع در يك امتداد و مجموعاً به
طول حداكثر  20سانتیمتر.
 شکاف و ترکهاي جزئی كه از 0/1قطر تجاوز نکند.
 شکاف يخزدگی :غيرمجاز شکافهاي مايل :غيرمجاز گردگسيختگی نزديك پوست:مجاز

 بدون اختر گسيختگی. حداكثر دو شکاف در دو سر مقطع دريك امتداد و مجموعاً به طول حداكثر 50
سانتیمتر.
 شکاف و ترکهاي جزئی كه از(1/5يكپنجم) قطر تجاوز نکند.
 شکاف يخزدگی :غيرمجاز شکافهاي مايل :غيرمجاز گردگسيختگی نزديك مغز و پوست:مجاز

 اختر گسيختگی و شکاف در دو سرگردهبينه حداكثر بهاندازه قطر در طول
گردهبينه :مجاز
 شکاف و ترکهاي جزئی :مجاز شکاف يخزدگی :مجاز شکافهاي مايل :مجاز -گرد گسيختگی :مجاز

 گردهبينههايی كهبيشتر از گردهبينه درجه
 3معايب داشته و تا 35
درصد چوب صنعتی
دارند.

بهمنظور تجزيهوتحليل دادهها ،ابتدا با آزمون
كولموگراف -اسميرنوف 1نرمال بودن دادهها بررسی شد.
به منظور بررسی اثر نوع گونه و تيمار بر افزايش اندازه ترک
از طرح كامالً تصادفی استفاده شده و بهمنظور بررسی
همگنی واريانسها از آزمون ليون 2استفاده شد .با توجه به
همگنی واريانسها و معنیدار بودن اثر هر يك از عوامل ،از
آزمون دانکن 3براي گروهبندي ميانگينها استفاده شد.
بهمنظور مقايسه ميانگينها قبل و بعد از اعمال تيمارها از
آزمون  tجفتی 4استفاده شد .تجزيه آماري دادهها با
استفاده از نرمافزار آماري  SPSSو رسم نمودارها با نرمافزار
 Excelانجام شد.

نتایج و بحث
جدول  2مشخصههاي آماري گردهبينههاي راش و
ممرز در تيمارهاي موردبررسی را نشان میدهد .همانطور
كه از جدول  2مشاهده میشود ،بيشترين افزايش طول
شکاف در گردهبينههاي راش و ممرز در تيمار شاهد وجود
دارد.
شکل  1مقدار افزايش شکافهاي طولی در تيمار پارافين،
 Sكوبی و شاهد را در گردهبينههاي راش و ممرز نشان

1. Kolomogorov-Smirnov test
2. Levene’s test of equality of error variances
3. Duncan’s test
4. Paired t-test

میدهد .همانطور كه پيشبينی میشد ،بيشترين ميزان
درصد افزايش مربوط به نمونههاي شاهد در دو گونه راش
و ممرز بوده است .هرچند شکاف طولی گونه ممرز در
نمونههاي شاهد  16درصد بيشتر از گردهبينههاي راش
بوده است .صرفه نظر از نوع گونه ،تيمار پارافين بعد از
نمونههاي شاهد داراي بيشترين افزايش شکاف طولی بوده
و در مرتبه بعدي نمونههاي مربوط به تيمار  Sكوبی قرار
دارد .بهعبارتديگر تيمار  Sكوبی در هر دو گونه راش و
ممرز داراي كارايی بيشتري نسبت به تيمار پارافين در
جهت كاهش طول شکاف و جلوگيري از گسترش
ترکهاي طولی داشته است.
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جدول  -2آمارههای گردهبینههای ممرز و راش در تیمارهای مختلف
گونه

ممرز

راش

تيمار

آماره

قطر
گردهبينه
(سانتیمتر)

طول
گردهبينه
(متر)

حجم
(مترمکعب)

طول شکاف در
نمونهبرداري اول
(سانتیمتر)

طول شکاف در
نمونهبرداري دوم
(سانتیمتر)

افزايش طول
شکاف
(سانتیمتر)

شاهد

ميانگين
انحراف از معيار

54/2
12/91

4/96
0/51

1/12
0/61

8/62
3/93

11/3
4/1

2/68
0/48

پارافين

ميانگين
انحراف از معيار

58/13
22/17

5/13
0/9

1/46
1/07

12/1
5/81

13/89
6/41

1/78
0/7

 Sكوبی

ميانگين
انحراف از معيار

66/47
17/79

4/33
1/36

1/42
0/61

12/13
5/15

13/33
5/49

1/19
0/44

شاهد

ميانگين
انحراف از معيار

61/47
17/09

5/28
0/9

1/72
1/1

10/4
5/55

12/49
5/86

2/09
0/45

پارافين

ميانگين
انحراف از معيار

75/54
20/48

5/2
1/16

2/28
0/97

13/77
5/41

15/84
5/66

2/07
0/46

 Sكوبی

ميانگين
انحراف از معيار

73/93
18/18

5/4
1/03

2/39
1/16

13/79
5/84

14/93
6

1/14
0/24

شکل  -1درصد افزایش شکافهای طولي در تیمارهای مختلف در گردهبینههای دو گونه راش و ممرز

شکلهاي  2و  3تغييرات حجم چوب را قبل از فرايند
تيمار و بعدازآن ،در سه نوع درجه را به ترتيب در دو گونه
ممرز و راش نشان میدهد .قبل از فرايند انجام تيمارها بر
روي نمونهها 11 ،درصد گردهبينههاي ممرز (13
مترمکعب) مشخصههاي گردهبينه درجه  1را داشتند كه

بعدازآن به حدود  6درصد ( 6/8مترمکعب) رسيد .قبل و
بعد از انجام تيمارها 24 ،درصد گردهبينهها داراي درجه 2
بودند و بيشترين حجم گردهبينههاي قبل و بعد از تيمارها
مربوط به درجه سه و خارج از درجه هستند (به ترتيب 65
و  70/8مترمکعب).
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نمونه برداری اول

100

نمونه برداری دوم

60
40

حجم چوب (مترمکعب)

80

20
0
درجه سه و خارج از درجه

درجه دو
نوع درجه گرده بینه ممرز

درجه یک

شکل  -2تأثیر تیمارهای مختلف در تغییر نوع درجه گردهبینه قبل و بعد از نمونهبرداری در گونه ممرز

شکل  3نشان میدهد در گردهبينههاي راش ،بعد از
فرايند تيمار ،گردهبينههاي درجهيك از  13/7به 3/6
درصد كاهش ،گردهبينههاي درجهدو از  29به  33درصد

افزايش و گردهبينههاي درجه سه و خارج از درجه 57
درصد به  63درصد افزايش يافتند.

نمونه برداری اول

140

نمونه برداری دوم

100
80
60
40

حجم چوب (مترمکعب)

120

20
0
درجه سه و خارج از درجه

درجه یک

درجه دو
نوع درجه گرده بینه راش

شکل  -3تأثیر تیمارهای مختلف در تغییر نوع درجه گردهبینه قبل و بعد از نمونهبرداری در گونه راش

شکل  4مقدار حجم گردهبينه قبل و بعد از
نمونهبرداري را در درجههاي مختلف و سه تيمار نشان
میدهد .شکل  5درصد تغييرات حجم چوب را در سه
تيمار و سه نوع درجه چوب نشان میدهد .در نمونههاي
شاهد در گونه ممرز ،درصد گردهبينههاي درجهيك و دو
بعد از نمونهبرداري ،به ترتيب  14/8و  1/4درصد كاهش
يافته و درصد گردهبينههاي درجه سه و خارج از درجه

 16/1درصد افزايش يافته است .نتايج نشان داد كه تيمار
پارافين تغييري در درصد حجم گردهبينههاي درجات
سهگانه ايجاد نکرده است .در نمونههاي تيمار  Sكوبی در
گونه ممرز ،درصد گردهبينههاي درجهيك و دو بعد
نمونهبرداري ،به ترتيب  2/2و  3/3درصد كاهش يافته و
درصد گردهبينههاي درجه سه و خارج از درجه  6/0درصد
افزايش يافته است.
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درجه یک
درجه 2
درجه  3و خارج از درجه

80
70

درصد حجم گرده بینه

60
50
40
30
20
10
0
بعد از نمونهبرداری

قبل از نمونهبرداری

اس کوبي

بعد از نمونهبرداری

قبل از نمونهبرداری

پارافین

بعد از نمونهبرداری

قبل از نمونهبرداری

شاهد

شکل  -4تأثیر تیمارهای مختلف در تغییر نوع درجه گردهبینه به تفکیک قبل و بعد از نمونهبرداری در گونه ممرز
20

10
5
0
درجه  3و خارج از درجه

درجه 2

درجه یک

-5
-10

درصد تغییرات حجم چوب بعد از تیمار

شاهد
پارافین
اس کوبي

15

-15
-20

شکل  -5درصد تغییر نوع درجه گردهبینه بعد از نمونهبرداری در تیمارهای مختلف در گونه ممرز

آزمون گروهبندي ميانگينهاي دانکن نشان داد كه در
گردهبينههاي ممرز ،تيمار  Sكوبی كمترين ميزان افزايش
شکاف را نسبت به دو تيمار پارافين و نمونههاي شاهد
دارد و ازنظر آماري نيز اين اختالف معنیدار است (شکل
 .)6بهعبارتديگر ،بيشترين افزايش طول شکاف در

گردهبينهي مربوط به نمونههاي شاهد بوده و بعدازآن به
ترتيب تيمار پارافين و تيمار  Sكوبی قرار دارند .نتايج
نشان داد كه در گردهبينههاي ممرز ،تيمار  Sكوبی داراي
بيشترين تأثير بر جلوگيري از گسترش ترکهاي طولی را
دارد.

شکل  -6مقایسه تأثیر نوع تیمار بر افزایش اندازه شکافهای طولي در گردهبینه ممرز با آزمون گروهبندی دانکن .حروف نامتشابه بیانگر
معنيدار بودن اختالفها در سطح  5درصد است.
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آزمون گروهبندي ميانگينهاي دانکن نشان داد كه در
گردهبينههاي راش ،تيمار اس كوبی كمترين ميزان افزايش
شکاف را نسبت به دو تيمار پارافين و نمونههاي شاهد
دارد و ازنظر آماري نيز با دو تيمار پارافين و نمونههاي
شاهد ،داراي اختالف معنیدار است ،ولی آزمون دانکن
نشان داد كه ازنظر آماري بين دو تيمار پارافين و
نمونههاي شاهد اختالف معنیداري وجود ندارد (شکل .)7

بهعبارتديگر ،بيشترين افزايش طول شکاف در گردهبينهها
مربوط به گردهبينههاي شاهد و تيمار پارافين بوده و
بعدازآن تيمار  Sكوبی قرار دارد .نتايج نشان داد كه در
گردهبينههاي راش ،تيمار  Sكوبی داراي بيشترين تأثير بر
جلوگيري از گسترش ترکهاي طولی را دارد و تيمار
پارافين ،تأثير چندانی در جهت جلوگيري از گسترش
ترکهاي طولی در گردهبينههاي راش ندارد.

شکل  -7مقایسه تأثیر نوع تیمار بر افزایش اندازه شکافهای طولي در گردهبینه راش با آزمون گروهبندی دانکن .حروف نامتشابه بیانگر
معنيدار بودن اختالفها در سطح  5درصد است.

آزمون  tجفتی نشان داد كه تيمارهاي  Sكوبی،
پارافين و نمونههاي شاهد ،ازنظر آماري داراي اثر

معنیداري بر اندازه طول شکاف در گردهبينههاي راش و
ممرز هستند (جدولهاي  3و  4و شکل .)8

جدول  -3مقايسه طول شکاف قبل و بعد از نمونهبرداري در تيمارهاي مختلف در گردهبينههاي ممرز با آزمون  tجفتی
تيمار
شاهد
پارافين
 Sكوبی

پارامتر
طول شکاف قبل و بعد از
نمونهبرداري
طول شکاف قبل و بعد از
نمونهبرداري
طول شکاف قبل و بعد از
نمونهبرداري

ميانگين

انحراف از
معيار

آماره

2/68

0/48

-30/42

29

1/78

0/70

-14/04

29

0/000

1/19

0/44

-14/97

29

0/000

t

درجه آزادي

معنیداري
0/000

جدول  -4مقايسه طول شکاف قبل و بعد از نمونهبرداري در تيمارهاي مختلف در گردهبينههاي راش با آزمون  tجفتی
تيمار
شاهد
پارافين
 Sكوبی

پارامتر
طول شکاف قبل و بعد از
نمونهبرداري
طول شکاف قبل و بعد از
نمونهبرداري
طول شکاف قبل و بعد از
نمونهبرداري

ميانگين

انحراف از
معيار

آماره

2/09

0/45

-25/75

29

2/07

0/46

-24/41

29

0/000

1/14

0/24

-26/50

29

0/000

t

درجه آزادي

معنیداري
0/000
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قبل از نمونهبرداری
بعد از نمونهبرداری

a
b

راش

a

b

ممرز

تیمار اس کوبي

b

راش

a

a

b

a

b

ممرز

b

راش

تیمار پارافین

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

میانگین طول شکاف (سانتيمتر)

a
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ممرز
شاهد

شکل  -8میانگین طول شکاف در تیمارهای مختلف در گردهبینههای ممرز و راش .حروف نامتشابه بیانگر معنيدار بودن اختالفها در
سطح  5درصد است.

آزمون دانکن نشان داد كه در دو گونه راش و ممرز،
بيشترين افزايش ترکها در نمونههاي شاهد ممرز مشاهده
شده و بعدازآن تيمار پارافين و نمونههاي شاهد
گردهبينههاي راش قرار دارند ،تيمار پارافين در
گردهبينههاي ممرز در دسته سوم قرار گرفته و بعدازآن
تيمار  Sكوبی در گردهبينههاي راش و ممرز قرار دارند
(شکل  .)9آزمون دانکن نشان داد كه بين گردهبينههاي

تيمار پارافين و نمونههاي شاهد در گونه راش ازنظر آماري
اختالف معنیداري وجود ندارد .كمترين ميزان افزايش
ترکهاي در گردهبينههاي دو گونه راش و ممرز در تيمار
 Sكوبی مشاهده شده است ولی ازنظر آماري بين اين دو
گونه اختالف معنیداري در اين تيمار وجود ندارد .تيمار S
كوبی بيشترين نقش را در جهت جلوگيري از گسترش
ترکهاي طولی در دو گونه راش و ممرز دارد.

شکل  -9مقایسه تأثیر نوع تیمار بر افزایش اندازه شکافهای طولي در گردهبینههای راش و ممرز با آزمون گروهبندی دانکن .حروف
نامتشابه بیانگر معنيدار بودن اختالفها در سطح  5درصد است.

پوست گردهبينه مانع از دست دادن آب میشود؛
بنابراين ،از تنه در برابر ترکها و شکافهاي طولی
محافظت میكند .بيشترين ترکها و شکافهاي طولی در
مقاطع انتهايی گردهبينه يا قسمتهاي پوستكنیشده

تشکيل میشود .در اين تحقيق نيز ترکهاي طولی
گردهبينههاي راش و ممرز بررسی شدند [،12 ،11 ،10 ،8
 .]14هنگامیكه پوست تنه شل شده و يا در اثر از دست
دادن رطوبت از تنه جدا میشود ،هيچ محافظی وجود
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نداشته و درنتيجه ترکها و شکافهاي طولی در كل تنه
ظاهر خواهند شد [ .]9ترکها و شکافهاي طولی بزرگ
در گردهبينهها اغلب به دليل طوالنی شدن زمان نگهداري
چوب آالت در دپوي كنار جاده جنگلی در طول فصل گرم
ايجاد میشود .هرچند در اين تحقيق چوب آالت به مدت
 2هفته در دپو باقی ماندند ولی هواي منطقه در اين مدت
بهشدت گرم و آفتابی بوده كه منجر به گسترش ترکهاي
طولی بهويژه در نمونههاي شاهد شده است.
چوبهاي قطعشده در جنگل كه در محل دپو
جمعآوري میشوند داراي مقاطع زيادي هستند و
بهاينترتيب سريع خشك میشوند .اين خشك شدن گاه
وزن چوب را تا حدود يكسوم سبكتر میكند .تابش
آفتاب سبب تسريع در خشك شدن میشود و برونچوب
مقدار زيادي رطوبت خود را از دست میدهد كه اغلب
منجر به ايجاد شکافهاي طولی میشود [ .]4 ،3میتوان
مقاطع چوب را بهوسيله موارد غيرقابل نفوذ آب و نور
ازجمله روغنهاي مومی و پارافين اندود نمود .از سوي
ديگر ،ايجاد شکاف در مقاطع گردهبينهها ،به دليل بروز
خشکی نيست بلکه مربوط به ساختمان چوبهاي
كششدار است كه در اين صورت الزم است مقاطع بينهها
بهوسيله نوارهاي فوالدي حفظ شوند [.]15 ،12 ،11 ،8 ،4
مقدار ترکها و شکافهاي طولی در محصوالت چوب
بستگی به بسياري از عوامل داخلی و خارجی ازجمله گونه
چوبی ،رطوبت ،مقدار گره ،نقص طبيعی ،ابعاد،
خشككردن ،روش ذخيرهسازي و شرايط محيطی از توليد
چوب و استفاده نهايی دارد .در اين تحقيق نيز ثابت شده
است كه مقدار گسترش ترکها در دو گونه راش و ممرز
متفاوت است كه منطبق با نتايج محققين ديگر است [-9
.]15
نتايج اين تحقيق منطبق با تحقيق  Naghdiو همکاران
[ ]16است كه نتيجه گرفتند كه در بين سه گونه راش،
ممرز و توسکا حساسيت راش به افزايش طول و عرض
ترک از همه بيشتر و گونه توسکا از همه كمتر است در
بين سه تيمار نيز تأثير  Sكوبی در جلوگيري از افزايش
طول و عرض ترک از همه بيشتر است .در اين تحقيق هم
نتيجه گرفته شد كه تيمار  Sكوبی بيشترين تأثير را در
جهت جلوگيري از گسترش ترکهاي طولی در دو گونه

راش و ممرز دارد .اندود كردن مقاطع چوب آالت با
رنگروغنی در جلوگيري از گسترش ترکهاي مقطعی
میتواند بسيار مؤثر است .البته بايد متذكر شد كه براي
اينكه اندود كردن مؤثر واقع شود اين كار بايد سريع و
قبل از وقوع ترکهاي مقطعی انجام شود [ .]7 ،6هر چه از
مدتزمان نگهداري چوب آالت خيس در يارد كارخانه
بگذرد ،تأثير اندود كردن مقاطع محسوستر خواهد شد
[.]15 ،12 ،8 ،4
اندود نمودن مقاطع گردهبينه با مواد پوششدهنده،
روشی معمول در كارخانههاي چوببري براي جلوگيري از
ترکها و شکافهاي طولی است .اين پوشش میتواند
سرعت از دست دادن رطوبت در مقاطع گردهبينهها را
كاهش دهد و انبساط نابرابر و انقباض به علت تغييرات
محتوا رطوبت در گردهبينهها را به حداقل برساند.
پوششهاي رايج عبارتاند از پارافين و يا موم و آب.
زمانبندي در اندود نمودن مقاطع گردهبينه با مواد
پوششی بسيار مهم است و بهتر است حداكثر  7روز پس از
قطع اين كار انجام شود [ ]15 ،12و با گذشت زمان تأثير
اين كار كمتر میشود كه در اين تحقيق نيز تيمار پارافين
داراي عملکرد مناسبی در كاهش ترکهاي طولی
گردهبينههاي راش و ممرز نبوده است.

نتیجهگیری
در اثر ماندن گردهبينهها در داخل جنگل و بهويژه كنار
جاده ،ترکهاي ناشی از آزاد شدن تنشهاي رشد در
مقطع عرضی گسترش پيدا میكند .همه اين عوامل منجر
به كاهش درجه كيفی گردهبينهها شده و گاهی اوقات در
شرايط حاد گردهبينهها در درجه چوب آالت هيزمی قرار
میگيرند .عالوه بر اين اندود كردن مقاطع چوب با مواد
پوششی مناسب مانند رنگروغنی نيز براي جلوگيري از
گسترش ترکهاي مقطعی پيشنهاد میشود.
براي اين منظور از  Sكوبی مقاطع گردهبينهها نيز
ميتوان استفاده كرد .وقوع ترکهاي مقطعی و گسترش
آنها در طول و نياز به كلهبري گردهبينهها موجب هدر
رفتن چوب شده و ازنظر اقتصادي قابلقبول نيست .در
صورت امکان اسپري پيوسته همه سطوح گردهبينهها با
آب میتواند انجام شود .اسپري پيوسته چوب آالت و تر
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نگهداشتن سطوح چوب از وقوع باختگی و قارچ زدگی و
ترکهاي مقطعی و شکاف خوردگی جلوگيري میكند.
بااينوجود ،بايد به اين نکته بسيار مهم نيز اشاره كرد كه
چنانچه اسپري آب بهصورت منقطع و با فاصلههاي زمانی
زياد انجام شود نهتنها در جلوگيري از شکاف و
ترکخوردگی تختهها مؤثر نخواهد بود بلکه به دليل تر و
خشك شدن متوالی سطح چوب احتمال ترکخوردگی
افزايش يافته و برشدت ،طول و عمق ترکهاي موجود نيز
افزوده میشود
نتايج اين تحقيق نشان داد كه مديريت بهرهبرداري از
جنگلهاي تجاري ايران از مراحل نشانهگذاري ،صدور پروانه
قطع ،تجديد حجم ،مجوز استحصال و حمل مقطوعات
استحصالی به خارج از جنگل ،ازنظر حفظ كيفيت و كميت
چوب بايد مورد ارزيابی قرار گيرد .زمان نشانهگذاري و به
دنبال آن فرآيند زمانبر اداري صدور پروانه قطع سبب
میشود كه عمليات قطع درختان نشانهگذاريشده با
هفتهها و حتی ماههاي شروع فصل رويش سال بعد درختان
همزمانی پيدا كند .درختان مشمول قطع كه فرآوري
شيرابه رشد را با جذب مواد الزم از خاک ،تدارک ديدهاند،
قطع میشوند .با قطع درخت در اين هنگام فرآوري عادي
ماده اوليه ساخت شيرابه كه حاوي آنزيمها و تركيبات
شيميايی متنوع است ،مختل میشود و بهاينترتيب
موجبات باختگی مشهود چوب گونههايی چون راش ،توسکا
و افرا فراهم میشود .برشهاي طولی گردهبينهها با شکاف
عريض برش توسط اره موتوري ،نايکنواختی اندازههاي پهنا
و ضخامت و عدم توجيه برش ثانوي برحسب مورد مصرف
نهايی ،ضايعات چشمگيري همراه دارد .مقطوعات حمل
شده به كنار جادههاي جنگل و دپوها ،زمان زيادي را در
انتظار حمل به خارج از جنگل سپري میكنند تا جايی كه
ضخامت كاربردي خود را از دست میدهند .در اين مطالعه
ميزان ضايعات از منابع ترکهاي ناشی از آزاد شدن تنش و
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كرنش رشد و حمل با ابعاد درشت مقطع به كنار جادههاي
جنگلی با در معرض قرارگيري مستقيم تابش آفتاب،
ارزيابی شده است.
بازنگري دستورالعملهاي بهرهبرداري در بخش جنگل
میتواند باعث ايجاد و باال رفتن حجم ضايعات در چوب
بهعنوان ماده اوليه موردنياز صنايع چوبی كشور شود.
ازجمله اين دستورالعملها میتوان به الزام قطع كليه
درختان نشانهگذاري شده در زمستان اشاره كرد كه چون
روند خروج مقطوعات تدريجی و معموالً تا يك سال است،
لذا فاصله زمانی خروج چوب با قطع درخت بيشتر شده و
چوب با ضايعات بيشتر و كيفيت كمتر به دست
مصرفكننده میرسد؛ بنابراين شايد با صدور مجوز قطع
درختان در طول سال ،مجريان طرحها بتوانند متناسب با
امکانات خروج ،نسبت به برنامهريزي قطع درختان اقدام
نمايند تا بدين ترتيب فاصله زمانی قطع درختان تا انتقال
به مراكز مصرف كاهش يابد و يا با حذف مراحل تجديد
حجم و استحصال كه ماندگاري چوب را در عرصههاي
جنگلی به دنبال دارد ،زمان خروج و حمل مقطوعات را به
مراكز مصرف كوتاه كرد.
آسيب مربوط به ترکها و شکافهاي طولی بيشتر در
گردهبينههاي قطعشده در اوايل فروردين تا ارديبهشتماه،
به مقدار بيشتري رخ میدهد ،بنابراين قطع درختان
نشانهگذاري شده بيشتر در فصل زمستان و تا اواخر
اسفندماه توصيه میشود .گردهبينههاي قطعشده در فصل
زمستان میتواند در زير برف و مازاد مقطوعات تا فصل
تابستان بدون هيچگونه ترک و شکاف طولی ذخيره شود.
از آسيب به پوست تنه بايد حداقل در طول فصل برداشت
بهويژه در طول فصل تابستان اجتناب شود .آسيب مربوط
به ترکها و شکافهاي طولی در گردهبينههاي قطعشده و
ذخيرهشده در زير تاج پوشش درختان و سايه جنگل ،نيز
كاهش قابلتوجه دارد.
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Effects of protection treatments on preventing log checking (Case study: Kheyrud
forest)

Abstract
Remaining of the logs in the stump area and especially along
the forest roadsides can increase the check in the cross
sections caused by growth stresses in both sides of the log.
All these factors will lead to a decline in the quality of the
logs, which can be lined up in the ends of the logs with
suitable coating materials such as end coating and antichecking iron treatments to prevent log checking. A fieldbased study was performed to study the effects of end coating
and anti-checking iron treatments on preventing log checking
in beech and hornbeam logs in Gorazbon district in Kheyrud
forest, northern Iran. In this study, 180 logs were randomly
selected from two spices; beech and hornbeam and for any
spices, 30 logs were selected for anti-checking iron
treatments, 30 logs for paraffin treatments and 30 logs as
control. Duncan’s test showed that in the hornbeam logs, antichecking iron treatments caused the lowest checking
compared with the paraffin and control treatments and this
difference was statistically significant. Duncan’s test showed
that in the beech logs, anti-checking iron treatments caused
the lowest checking compared with the paraffin and control
treatments. It can be concluded that the lowest check has been
shown in the anti-checking iron treatments in two beech and
hornbeam logs and this treatment has the greatest role in
preventing ends check in comparison with the paraffin
treatment.
Keywords: log, grading, check, end coating, anti-checking
iron.
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