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بررسی تأثیر رطوبت نسبی و بار بر رفتار خزش خمشی چوب ممرز
در سه کالسه ارتفاع از سطح دریا (مطالعه موردی :رویشگاه ماشلک نوشهر)

چکیده
این تحقیق با هدف بررسی تأثیر رطوبت نسبی و بار بر رفتار خزش خمشی چوب ممرر
( )Carpinus betulusدر سه کالسه ارتفاع ا سطح دریا انجام گرفت .بدین منظرور 9
اصله درخت نرمال ممر در  3کالسه ارتفاعی  044 ،044و  0044متری ا سرطح دریرا
ا طرح جنگلداری ماشلک نوشهر انتخاب و ا هر درخت گردهبینههایی در ناحیره ططرر
برابر سینه تهیه گردید .سپس  320نمونه کامالً˝ سالم تهیه شده ا چوب برال در اترا
کلیمرراتیزه بررا شرررای رطوبررت نسرربی  53 ،33و  93درصررد و دمررای  24  3درجرره
سانتیگراد طرار داده شد .ابتدا خواص فیزیکی نمونهها انردا هگیرری و سرپس ب رد ا 3
هفته مت ادلسا ی ،آ مون خمش با هدف ت یین حداکثر بار شکست بر روی  00نمونره
در این سه شرای رطوبت نسبی انجام گرفت 24 ،04 .و  34درصد حداکثر بار شکسرت
حاصل شده ا آ مون خمش ت یین و سپس آ مون خزش خمشی چهار نقطهای بهمنظور
اندا هگیری پارامترهای خزش بر روی  203نمونه در با ه مرانی  00سراعت بارگرراری
(رفت) و  04ساعت برداشت بار (با گشت) در شرای رطوبت نسبی یادشده انجرام و برر
اسرراآ آنهررا میررزان خررزش – با گشررت ،مرردول خررزش و خررزش نسرربی نمونررههررا
موردمحاسبه طرار گرفت .نتایج حاکی ا آن بود که تأثیر سطوح مختلف رطوبت نسبی و
بار بر پارامترهای خزش م نیدار است ،بطوریکه باالترین و پایینتررین نمرودار خرزش
نسبی به ترتیب در دو سطح رطوبت نسبی  93و  33درصرد و براالترین و پرایینتررین
منحنی مدول خزش به ترتیب در دو سرطح رطوبرت نسربی  33و  93درصرد تشرکیل
گردید .در اثر مستقل بار ،باالترین و پایینترین منحنی خزش نسربی بره ترتیرب در دو
سطح بارگراری  34و  04درصد حداکثر بار شکست و براالترین و پرایینتررین منحنری
مدول خزش به ترتیب در  04و  34درصد حداکثر بار شکسرت مشراهده گردیرد .نترایج
افزایش خواص خمشی موجب کاهش پارامترهای خزش میشود.
واژگان کلیدي :ممر  ،ارتفاع ا سطح دریا ،رطوبت نسبی ،بار ،خرزش – با گشرت،
مدول خزش ،خزش نسبی.

ولیاهلل موسوي
عبداهلل نجفی
مجید کیایی

*1

2

3

 0استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغر ،دانشکده
کشاور ی و منابع طبی ی ،دانشگاه آ اد اسالمی واحد
چالوآ ،ایران
 2دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغر ،دانشکده
کشاور ی و منابع طبی ی ،دانشگاه آ اد اسالمی واحد
چالوآ ،ایران
 3دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغر ،دانشکده
کشاور ی و منابع طبی ی ،دانشگاه آ اد اسالمی واحد
چالوآ ،ایران
مسئول مکاتبات:
valiullahmousavi@gmail.com
تاریخ دریافت0395/43/00 :
تاریخ پریرش0395/43/24 :

بررسی تأثیر رطوبت نسبی و بار بر رفتار خزش خمشی ...

11

مقدمه
تغییر شكل وابسته به زمان محصول زير باار باهعناوان
خزش شناخته میشود [ .]1چاوب و ماواد مركا چاوبی
بهعنوان مواد ويسكواالساتی تحات تاأثیر رفتاار خزشای
هستند ،خزش اين مواد تركیبی از تغییر شاكل كشساان و
جريان گرانروی است ،كه بهطور عماومی باهعناوان تغییار
شكل ويسكو االستی شناخته میشود .چوب و پانالهاای
چندسازه عموماا˝ در محای مصارت تحات تاأثیر عوامال
مختلف چون بار ،رطوبت نسبی و دما قرار میگیرند و چون
ويسكواالستی هستند اين شراي بار ننهاا مارثر اسات.
خزش يا تغییر مكاان در اثار تحمال باار مایتواناد تحات
نیروهای مختلف كشش ،فشاار ،بارش و ياا خماش ايجااد

شود [ .]1چنانچه خزش موج شكست باشد میتوان سه
مرحله مشخص از هم را شناساايی نماود .اوییاه ،ثاانوی و
ثایث .همانطوری كه شكل  1نشان میدهد ،خازش اوییاه
du
در نن
شامل ناحیهای است كه سرعت تغییار شاكل
dt
كند شونده است .ناحیهای كه در نن تغییر شاكل خزشای
تقريبا˝ خطی است ،به خزش ثانوی نامگذاری شده است و
ناحیهای كه در نن تغییر شكل شتاب میگیرد ،خزش ثایث
نام دارد .دما ،رطوبت ماده و ساير متغیرها عوامال مارثر در
خزش میباشند .خزش اوییه استقرار تنش را نشان میدهد
اما خزش ثایث از اتفاق شكست حكايات مایكناد .خازش
ثانوی را میتوان وضعیت بینابینی در نظر گرفت.

شکل  -1رفتار خزش )a( :مراحل خزش )b( ،سرعت خزش []1

 ،)1111( Nakanoخزش خمشی چوب زبانگنجشا
ژاپنی ( )Fraxis mandshurica Ruperرا در رطوبت نسبی
( )2-02درصد و دمای  02درجاه ساانتیگاراد تحات باار
 1/37نیوتن اندازهگیری كرد .نتااي حااكی از نن باود كاه
خزش ،رابطه مستقیم با رطوبات و ماد زماان بارگاذاری
دارد و خیز حاصل از تغییارا رطوبات هماواره بیشاتر از
مقدار تغییر مكان در ي شراي رطاوبتی ثابات دارد [.]0
 Caiو همكاران ( ،)0220رفتار خزشی و خزش – بازگشت
چهاال نمونااه كااای جنااوبی سااایم را در سااطب بارگااذاری
( )11-11درصد حداكثر بار شكست در  03ساعت ،رفات و

 1ساااعت بازگشاات ماادلسااازی نمودنااد [ Koojima .]3و
 ،)0222( Yamamotoتااااااأثیر رطوباااااات و زاويااااااه
میكروفیبريلهاا را بار روی خازش كششای طاویی چاوب
بررسی نمودند و به اين نتیجه رسیدند كه افزايش رطوبات
و زاويااه میكروفیبريلاای در راسااتای هاام باار خاازش ماارثر
ماایباشااند [ Koojima .]2و  ،)0221( Yamamotoتااأثیر
رطوباات را باار رفتااار خاازش كششاای چااوب نغااازين
 )Cryptomeria Japonica D.Don( Sugiبررسی نمودناد.
نزمونهاا در ساه مرحلاه رطاوبتی (خشا شاده در نون،
خش شده در هاوای نزاد و نقطاه اشابال اییاات) و طیاف
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گستردهای از زاويه میكروفیبريلای ( )MFAانجاام گردياد.
نتاي نشان داد كه رفتار خزش كششی طویی بسیار وابسته
بااه رطوباات و زاويااه میكروفیبريلاای اساات .در زوايااای
میكروفیبريلاای كوچ ا  ،تغییاارا خاازش در سااه مرحلااه
رطوبتی بسیار كم و برای زوايای میكروفیبريلای بازر تار،
اين رفتار وسیع تر مایگاردد [ ،)0221( Rozyk .]1رفتاار
خزش خمشی چوب بارون كاای ( )Pinus sylvestris L.را
در شراي تغییرا رطوبت نسبی بررسی نماود .بارگاذاری
در  2/0 ،2/11 ،2/1و  2/01درصااد حااداكثر بااار شكساات
اعمال شد .نتااي حااكی از ايان باود كاه خازش نسابی،
هم زمان با تغییرا رطوبت و افزايش سطب بااردهی ،زيااد
میگردد [ Kaboorani .]1و همكاران ( ،)0213يا روش
سريع بهمنظور اندازهگیری خزش ،بهواسطه تأثیر همزماان
و متقابل بار و رطوبت را موردبررسی قرار دادند .بارای ايان
منظور از ي تحلیالكنناده مكاانیكی  -ديناامیكی در دو
جهت شعاعی و مماسی نمونههاای گوناه افارای قنادی در
رطوبت نسبیهای  17 ،37و  33/1درصد ،تحت بارگاذاری
 31 ،01 ،1و  21درصد حداكثر باار شكسات و دماای 32
درجه سانتیگراد استفاده نمودند .زمانی كه رطوبت نسابی
در طول دوره بارگذاری تغییر كارد ،تاأثیر هامزماان باار و
رطوبت قابلمشااهده باود .ننهاا دريافتناد كاه خازش در
جهاات مماساای بیشااتر از جهاات شااعاعی بااود [ Ma .]7و
همكاااران ( ،)0212بااه مقايسااه رفتااار خاازش خمشاای
تختههای روكش یمینت شده بامبو ( )BLVL1و تخته اليه
بامبو/صنوبر ( )BPP0در طی ي دوره  12روزه پرداختناد.
نتاي حاكی از اين بود كه مقاومت  BLVLدر مقابل خزش
از  BPPبیشتر بوده و تحت شراي متغیر محیطای ،تغییار
شكل خزشی نسبت به شراي ثابت ،تشديد گردياد .ننهاا
همچنین با استفاده از مدل برگار 3و مادل قاانون تاوانی،2
خزش را طی ي دوره  0تا  3سال بارای كامووزياتهاای
ذكرشده تخمین زدند [.]3
ممرز از پهن برگاان پراكناده نوناد باوده و حادود 33
درصد از حجم جنگلهای شمال ايران را شاامل مایشاود.
چوب اين درخت ،نیمه سخت تا سخت باا هام كشایدگی
1

Bamboo laminated veneer lumber
Bamboo/Poplar plywood
3
Burger model
4 Power law model
2
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زياد است و باه دییال داشاتن اییاات ماارپیچی ،خاصایت
شكات خوری نن كم و كار با نن مشكل است [ .]1با توجه
به گستردگی رويشاگاه گوناه ممارز و اينكاه اطالعااتی در
زمینه رفتاار خزشای نن وجاود نادارد و ضارور مصارت
صحیب چوب ،الزم ديده شد كاه تحقیا حاضار باا هادت
بررسی رفتار خزش خمشی چوب ممرز تحت تأثیر ساطو
مختلف رطوبات نسابی ،باار و همچناین همبساتگی باین
پارامترهاااای خزشااای و خاااوا مكاااانیكی در منطقاااه
رويشگاهی ماشل نوشهر صور پذيرد.

مواد و روشها
چوب
در اين بررسی از  3ارتفال ( 322 ،222و  1122متری)
 1اصله درخت نرمال ممارز تقريباا˝ هامسان (حادود 32
سایه) انتخاب و  07گردهبینه كامال˝ سایم ،بدون پوسیدگی
با قطر  01سانتیمتر و طول  72سانتیمتر در ارتفال برابار
سینه قطع شد .ويژگیهای محیطی ،شاراي نب و هاوايی
رويشگاه و مشخصا درختان در جدول  1بیان شده است.
آمادهسازی نمونهها
گردهبینههای بريدهشده در هر ارتفال به مد  0هفتاه
در انبار سرپوشیده و شراي محیطای دساتهبنادی و قارار
داده شد .ابتدا به  132تخته باا ضاخامت  3/0ساانتیمتار
تبديل و به صور چیدمان دست گذاری شده برای ماد
دو هفته قرار گرفتند .از هر گردهبیناه  10نموناه باا ابعااد
 0/1  0/1  21سانتیمتر بار طبا اساتاندارد 123-12
 ASTM Dاز قسمت چوب بایغ (حلقه  13باه بعاد) نمااده
شد (درمجمول  302نمونه 31،نمونه برای نزمون خماش و
 023نمونه برای نزمون خزش) .نمونهها به مد حداقل 3
هفتااه در اتاااق كلیماااتیزه (رطوباات نساابی  11 ،31و 11
درصد و دمای  02  3درجه سانتیگراد) قرار گرفت .بعاد
از متعادلسازی ،ابتدا نزماايشهاای خمشای ساهنقطاهای
جهت تعیین حاداكثر باار شكسات در  3شاراي رطوبات
نسبی ،سوس نزمايش های خزش خمشی چهار نقطهای در
 02 ،12و  32درصد حداكثر بار شكسات در ايان شاراي
كلیماتیزه انجام پذيرفت.
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جدول  -1مشخصات سایت رویشی و درختان موردبررسی
رويشگاه

ماشل

ارتفال از سطب دريا
(متر)

بارندگی ساالنه
(میلیمتر)

درجه حرار ساالنه
(درجه سانتیگراد)

نول خاک

ارتفال درخت
(متر)

قطر درخت
(سانتیمتر)

222
322
1122

1321
1322
1322

13/1
11/1
3/1

Alfisols
Alfisols
Alfisols

17/1
17/3
17/0

01
01
03

نوشهر

خواص فیزیکی
قبل از اندازهگیری خوا خمشی ،نمونههايی بر اساس
استاندارد  ISO 3131جهت تعیین رطوبات تعاادل چاوب
ممرز از قسمت بایغ گردهبیناههاای برداشات شاده در هار
ارتفال ،تهیه و با توزين ننهاا در شاراي محای و بعاد از
قرارگیری در شراي كلیماتیزه ،رطوبت تعادل نمونههاا بار
اساس رابطه  1اندازهگیری شد.
()1

Mw  Mo
 100
Mo

Mc 

 M oو  M wوزن نمونااه بااه ترتیاا قباال و بعااد از
قرارگیااری در شااراي كلیماااتیزه اساات .سااوس خااوا
فیزيكی چاوب ممارز در هار ساه كالساه ارتفااعی شاامل
دانسیته خش و بحرانی اندازهگیاری شاد .باه طاوریكاه
نمونهها به مد  23ساعت در نب بهصور غوطهوری قرار
داده شد .بعد از اندازهگیری وزن و ابعاد ،نمونهها باه ماد
 02ساعت در نون قرار گرفته و مجادد وزن و ابعااد ننهاا
اندازهگیری شد .با استفاده از رواب  0و  3دانسیته خشا
( )Doو بحرانی ( ) Dbگونه موردبررسی ،محاسبه شد.
m
()0
Do  o
vo
m
()3
Db  o
vw
 moوزن خش  v o ،حجام خشا و  v wحجام تار
تعیین گرديد.
خواص خمشی
بر اساس استاندارد  ASTM D123-12نزمون خماش
ساااهنقطاااهای باااا ماشاااین نزماااون مكاااانیكی مااادل

( Universal PT02Lسرعت بارگاذاری  1/3میلایمتار بار
دقیقه) به منظور تعیاین حاداكثر باار خمشای انجاام و باا
اسااتفاده از رواباا  2و  1ماادول االستیساایته 1و ماادول
گسیختگی 0موردمحاسبه قرار گرفت.
()2

PL3
4dbh 3

MOE 

()1

3Pmax L
2bh2

MOR 

 ، MOEماادول االستیساایته برحساا مگاپاسااكال،
 ، MORمدول گسایختگی برحسا مگاپاساكال، Pmax ،
حداكثر بار شكست بهدستنمده از نزمون خمش برحسا
نیوتن ، L ،طول دهانه بارگذاری برحسا میلایمتار، b ،
عرض نمونه برحس میلیمتر ، h ،ضخامت نمونه برحس

میلیمتر P  0.4Pmax  0.1Pmax ،برحس نیاوتن و
 ، dاخااتالت میاازان تغییاار طااول نمونااه در دونقطااه
 0.4 Pmaxو  0.1Pmaxبرحس میلیمتر.
میزان بار اعماالشاده برحسا  02 ،12و  32درصاد
حداكثر بار شكست در سه شراي رطوبت نسبی در جدول
 0نشان داده شده است.
خواص خزشی
بعااد از انجااام نزمااون خمشاای ،باار اساااس اسااتاندارد
 ،ASTM D 1311-21نزمون خزش خمشی چهار نقطهای
(دو نقطه بارگاذاری باا فاصاله  02ساانتیمتار و دو نقطاه
تكیهگاه با فاصله  31سانتیمتار) در  02 ،12و  32درصاد
حداكثر بار شكست با استفاده از دستگاه اندازهگیری خزش
Elasticity Modulus
Rupture Modulus

1
2
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خمشی در طی دو دوره زمانی  12ساعت اعماال باار و 12
ساعت برداشت باار (درمجماول يا شابانهروز بارای هار
نمونه) انجام گرديد .میزان جابجاايی نموناههاا ،باهوسایله
جابجايیسن مدل  Altonبا دقت  2/21میلایمتار كاه در
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وس دهانه بارگذاری ،تعبیه شده بود ،ثبت و تغییار مكاان
ننی ،تغییر مكان بیشینه ،بازگشت ننی ،تغییر مكان دائمای
اندازهگیری شد.

جدول  -2میزان بار اعمالشده در سه سطح رطوبت نسبی
رطوبت نسبی
(درصد)

 12درصد حداكثر
بارشكست (كیلوگرم)

 02درصد حداكثر
بار شكست (كیلوگرم)

 32درصد حداكثر
بار شكست (كیلوگرم)

31
11
11

03
01
00

11
13
22/1

32
32
17

بر اساس مشخصههای اندازهگیری شده خزش نسبی و
مدول خزش بر طب رواب  7 ،1موردمحاسبه قرار گرفت.
تغییر مكان ننی :میزان جابجاايی ،پاس از يا دقیقاه
بارگذاری
تغییر مكاان بیشاینه :میازان جابجاايی ،پاس از 322
دقیقه بارگذاری
بازگشت ننی :میزان تغییار مكاان پاس از يا دقیقاه
حذت بار
تغییر مكان دائمی :میزان تغییر مكان باقیمانده پاس از
 122دقیقه حذت بار (بازگشت)

در اين تحقی  ،تاأثیر رطوبات نسابی و ساطب باار بار
خااوا خمشاای و پارامترهااای خاازش موردبررساای قاارار
گرفت .مقادير حاصل از اندازهگیاری صافا چاوب بعاد از
نرمالسازی دادهها ،با استفاده از نرمافازار نمااری در قایا
طر نناییز واريانس دوطرفه و درنهايات مقايساه و گاروه-
بندی میانگینها به كم نزمون دانكن در سطب اطمیناان
 11درصد انجام شد .همچناین همبساتگی پیرساون باین
پارامترهای خزش با صفا مكانیكی و دانسیته چوب ممرز
موردبررسی قرار گرفت.

خزش نسبی (  :) Rcعبار اسات از خازش باهعناوان
درصدی از تغییر مكان ننی

نتایج و بحث

()1

jt  J 0
 100
J0

Rc 

()7

L3 F
4bh 3 J t

Ec 

 Rcخزش نسبی برحس درصاد E c ،مادول خازش
برحس

مگاپاسكال J t ،تغییر مكان در زمان  tبرحسا

میلی متر J o ،تغییر مكان يا دقیقاه پاس از بارگاذاری
برحس میلایمتار L ،طاول دهاناه بارگاذاری برحسا
میلیمتر F ،برحس نیاوتن b ،عارض نموناه برحسا
میلیمتر و  hضخامت نمونه برحس میلیمتر

روش تجزیه تحلیل آماری

خواص خمشی
نتاي مادول گسایختگی و مادول االستیسایته چاوب
ممرز در سه سطب رطوبت نسابی در شاكل  0نشاان داده
شده است .بیشترين و كمترين میانگین مدول گسایختگی
و مدول االستیسیته به ترتی در دو سطب رطوبات نسابی
 31و  11درصد مشاهده گردياد .نزماون تجزياه وارياانس
نشان داد كه رطوبت نسبی تنها تأثیر معنیداری بر مادول
گسیختگی دارد .جدول دانكن مقادير مدول گسایختگی را
در سه گروه مجزا قرار داده اسات (شاكل  -0ایاف) .علات
افزايش مقاومت های مكانیكی در رطوبت نسبی  31درصد،
رابطه معكوس رطوبت نسابی محای و درنتیجاه رطوبات
تعادل چوب با مقاومتهای مكانیكی است [ 12و  ]11كاه
با نتاي  Moosaviو همكاران ( )0213مطابقت دارد [.]17
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(ب)

(الف)

شکل  -2اثر مستقل رطوبت نسبی بر مدول گسیختگی (الف) و مدول االستیسیته (ب) چوب ممرز

آزمون خزش
پارامترهای خزش
بیشترين میانگین تغییر مكان ننی ( 0/33میلیمتار) و
تغییر مكان بیشینه ( 0/17میلیمتر) در رطوبت نسابی 11
درصد و  32درصد حداكثر بار شكست ،همچنین بیشترين
میانگین بازگشات ننای ( 2/12میلایمتار) و تغییار مكاان
دائمی ( 2/17میلیمتر) در رطوبت نسبی  11درصاد و 32
درصد حداكثر باار شكسات مشااهده گردياد (جادول .)3
نتاي نزمون تجزيه واريانس نشاان داد كاه تاأثیر مساتقل
سطو بار و رطوبت نسبی و همچنین تأثیر متقابل رطوبت
نسبی × بار بار تغییار مكاان ننای ،تغییار مكاان بیشاینه،
بازگشت ننی و تغییر مكان دائمی معنیدار بود (جدول .)2
ارتباااب باایا خااواص فیزیکاای و مکااانیکی بااا
پارامترهای خزش
بعد از نرمالساازی دادههاا ،باا اساتفاده از همبساتگی
پیرسون ،ارتباط باین خاوا فیزيكای و مكاانیكی چاوب
ممرز با پارامترهای خازش در جادول  1نشاان داده شاده
است .نتااي نشاان داد كاه مادول االستیسایته ،دانسایته
خش و دانسیته بحرانی با تغییر مكان ننی و تغییر مكاان
بیشااینه همبسااتگی معكااوس معناایدار دارد .همچنااین
همبستگی معنیداری بین خوا فیزيكای و مكاانیكی باا
بازگشت ننی و تغییر مكان دائمی نشان داده نشده است.

خزش -بازگشت
اثر سطو رطوبت نسبی بر خزش – بازگشت در شكل
( 3ایااف) نشااان داده شااده اساات .تااا  122دقیقااه بعااد از
بارگذاری ،منحنی خزش – بازگشت در رطوبت نسابی 11
درصااد باااالترين و از اياان زمااان بااه بعااد بااا نمااودار
خزش – بازگشت در رطوبات نسابی  11درصاد اخاتالت
محسوساای دارنااد .در مااد زمااان بارگااذاری پااايینتاارين
منحنی خازش – بازگشات در رطوبات نسابی  31درصاد
مشاهده گرديد .در زمان بازگشت ،بااالترين و پاايینتارين
منحنی خزش – بازگشت به ترتی در رطوبت نسبی  11و
 11درصد نشاان داده شاده اسات .در اثار ساطو باار بار
خاازش – بازگشاات ،باااالترين و پااايینتاارين منحناای
خزش – بازگشت با اختالت جزئی به ترتیا در  32و 12
درصد حداكثر بار شكست تشكیل گرديد (شاكل  – 3ب).
با توجه به تأثیر مدول االستیسیته و مدول گسایختگی بار
رفتااار خزشاای مااواد [ ،]7باااالتر قاارار گاارفتن نمااودار
خزش– بازگشت نمونههای چوب ممرز حاصال از رطوبات
نسبی  11درصد میتواند ناشی از نقصان خاوا خمشای
در اين ارتفال باشد و پايینتر قرار گرفتن نمودار در رطوبت
نسبی  31درصاد نیاز مایتواناد ناشای از افازايش مادول
االستیسیته و مدول گسایختگی در ايان كالساه ارتفااعی
باشد .رابطه معكوس رطوبت نسبی محای باا خصوصایا
مكانیكی [ ]13سب شاد كاه باا افازايش رطوبات نسابی
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01

همكاران ( )0213و  )0212( Rammerمیتوان با افازايش
سطب بارگذاری ( 32درصد حداكثر بار شكست) بیشاترين
تغییر مكان را شاهد بود كه با نتاي  Moosaviو همكااران
( )0211مطابقت دارد [.]17

محاای و درنتیجااه رطوباات تعااادل چااوب ،مقاومااتهااای
مكانیكی چاوب كااهش و میازان پارامترهاای خازش نیاز
افزايش میياباد كاه باا نتااي  Zhanو همكااران ()0222
مطابقاات دارد .همچنااین باار اساااس نتاااي  Kabooraniو

جدول  -3مقادیر تغییر مکان خزشی چوب ممرز در سه سطح رطوبت نسبی و بار
ارتفال از
سطب
دريا
(متر)

دانسیته
خش
(كیلوگرم بر
مترمكع )

دانسیته
بحرانی
(كیلوگرم بر
مترمكع )

222

702/31

107/31

322

103/21

121/21

1122

171/21

137/31

رطوبت
نسبی
(درصد)

رطوبت
تعادل
(درصد)

31

07

11

32

11

32

31

07

11

32

11

31

31

01

11

01

11

33

تغییر مكان
دائمی
(میلیمتر)

سطب بار
(درصد)

تغییر مكان
ننی
(میلیمتر)

تغییر مكان
بیشینه
(میلیمتر)

بازگشت ننی
(میلیمتر)

12

2/33

2/33

2/22

2/20

02

2/77

2/33

2/13

2/11

32

1/20

1/11

2/31

2/13

12

2/32

2/31

2/21

2/20

02

2/31

2/11

2/10

2/21

32

1/27

1/11

2/21

2/20

12

2/31

2/13

2/12

2/21

02

2/33

1/22

2/13

2/21

32

1/12

1/12

2/23

2/32

12

2/27

2/11

2/11

2/21

02

1/20

1/21

2/02

2/0

32

1/31

1/11

2/01

2/12

12

2/72

2/73

2/21

2/21

02

1/21

1/01

2/01

2/23

32

0/33

0/17

2/01

2/23

12

2/12

2/11

2/27

2/23

02

1/23

1/31

2/03

2/10

32

1/31

0/21

2/12

2/17

12

2/03

2/37

2/27

2/23

02

2/72

2/71

2/13

2/21

32

1/23

1/31

2/03

2/21

12

2/31

2/37

2/22

2/20

02

2/31

2/13

2/21

2/21

32

1/21

1/12

2/11

2/20

12

2/20

2/11

2/11

2/27

02

2/33

1/21

2/22

2/23

32

1/27

1/32

2/01

2/11
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جدول  -4تجزیه واریانس اثر مستقل و متقابل عوامل موردمطالعه بر پارامترهای خزش
پارامترهای خزش
تغییر مكان ننی

تغییر مكان بیشینه

بازگشت ننی

تغییر مكان دائمی

F

سطب معنیداری

منابع

مجمول مربعا

درجه نزادی

میانگین مربعا

رطوبت نسبی

2/33

0

2/222

12/323

2/22

بار

13/11

0

1/323

001/101

2/22

رطوبت×بار

2/312

2

2/011

7/113

2/22

رطوبت نسبی

1/0

0

2/120

10/100

2/22

بار

11/11

0

1/17

021/272

2/22

رطوبت×بار

2/71

2

2/112

3/132

2/227

رطوبت نسبی

2/17

0

2/331

11/112

2/22

بار

2/30

0

2/213

12/17

2/22

رطوبت×بار

2/31

2

2/210

3/11

2/201

رطوبت نسبی

2/003

0

2/112

11/337

2/22

بار

2/002

0

2/112

11/213

2/22

رطوبت×بار

2/320

2

2/271

7/322

2/22

جدول  -5ارتباب بیا خواص فیزیکی و مکانیکی چوب ممرز با پارامترهای خزش
پارامترهای خزش

مدول االستیسیته

مدول گسیختگی

دانسیته خش

دانسیته بحرانی

تغییر مكان ننی

*-2/020

-2/111

*-2/031

**-2/011

تغییر مكان بیشینه

*-2/023

-2/020

**-2/012

**-2/327

بازگشت ننی

-2/132

-2/021

-2/121

-2/127

تغییر مكان دائمی

-2/110

-2/017

-2/273

-2/232

* -معنیداری در سطب  11درصد -** ،معنیداری در سطب  11درصد

(الف)

(ب)

شکل  -3منحنی خزش -بازگشت نمونههای چوب ممرز در سه سطح رطوبت نسبی (الف) و بار (ب)
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خزش نسبی
بهطوركلی ،خزش نسبی شاخصی از سازوكار مهندسای
وابسته به زمان است و به طورمعمول برای مقايسه سازوكار
خزشی ،مواد مختلف با مدول االستیسیتههای متفااو باه
كار برده میشود [ .]1اثر سطو رطوبات نسابی و باار بار

(الف)

03

خزش نسبی نمونههای چوب ممرز در شكل  2نشاان داده
شده است .باالترين و پايینترين منحنی خزش نسابی باه
ترتی در دو ساطب رطوبات نسابی  11و  31درصاد و دو
سطب بارگذاری  32و  12درصد حداكثر بار شكست تعیین
گرديد.

(ب)

شکل  -4منحنی خزش نسبی نمونههای چوب ممرز در سه سطح رطوبت نسبی (الف) و بار (ب)

مدول خزش
شكل ( 1ایف) منحنیهای مدول خزش در ساه ساطب
رطوبت نسبی ذكرشده را نشان میدهد .مادول خازش باا
گذشت زمان كاهش میيابد .در تمام مد زمان بارگاذاری
باالترين و پايینترين منحنی مدول خزش به ترتی در دو
سطب رطوبت نسبی  31و  11درصد مشاهده شاد .در اثار
سطو بار بر مدول خزش ،باالترين و پاايینتارين منحنای
مدول خزش نیز به ترتی در  12و  32درصد حداكثر باار
شكست مشاهده گرديد (شكل  - 1ب).
همبستگی مستقیمی باین خاوا خمشای باا مادول
خزش [ ،]2سب شد كه باا افازايش مادول گسایختگی و
مدول االستیسیته در رطوبات نسابی  31درصاد ،منحنای
مدول خزش در اين سطب رطوبت نسبی باالتر قارار گیارد
(شااكل  – 1ایااف) كااه بااا نتاااي Taniguchi and Ando

( )0212و  Moosaviو همكاران ( )0211نیز مطابقت دارد
[ 11و .]17
نتاي خزش نسبی درست عكس نتااي مادول خازش
حاصل شده است ،بطوريكه با افزايش رطوبت نسبی محی
( 11درصد) و رطوبت تعادل چوب ،مقاوماتهاای خمشای
كاهش يافته ،درنتیجه پارامترهای خزش افزايش و منحنی
خزش نسابی در بااالترين ساطب تشاكیل گردياده اسات
(شكل  – 2ایف) كه باا نتااي  Dongو همكااران ()0212
مطابقت دارد [ .]13همچنین همبساتگی مساتقیم ساطب
بارگذاری با پارامترهاای خازش ساب شاد كاه بااالترين
منحنی خازش نسابی در بااالترين ساطب بارگاذاری (32
درصد حداكثر بار شكست) تشكیل گاردد (شاكل  – 2ب)
كه باا نتااي  Najafiو  )0221( Kazemi Najafiمطابقات
دارد [.]11
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مدول خزش مگاپاسكال

رطوبت نسبی 31
رطوبت نسبی 11
رطوبت نسبی 11

زمان دقیقه
(الف)

(ب)

شکل  -5منحنی مدول خزش نمونههای چوب ممرز در سه سطح رطوبت نسبی (الف) و بار (ب)

نتیجهگیری
تحقی حاضر با هادت بررسای تاأثیر ساطو رطوبات
نساابی  11 ،31و  11درصااد و بارگااذاری  02 ،12و 32
درصد حداكثر بار شكست بر رفتاار خازش خمشای گوناه
ممرز برداشت شده از طر جنگلاداری ماشال نوشاهر در
سه كالسه ارتفال  322 ،222و  1122متری از سطب درياا
انجام گرديد و نتاي زير حاصل شد.
 باالترين و پايینترين میاانگین مادول گسایختگی ومدول االستیسیته به ترتی در دو سطب رطوبت نسبی 31
و  11درصد مشاهده گرديد ،همچنین رطوبت نسابی تنهاا
تأثیر معنیداری بر مدول گسیختگی نشان داد.
 بیشترين میانگین تغییر مكاان ننای و تغییار مكاانبیشینه ،در رطوبات نسابی  11و  32درصاد حاداكثر باار
شكست ،بیشترين بازگشت ننی و تغییار مكاان دائمای در
رطوبت نسبی  11درصد و  32درصد حداكثر باار شكسات
ثبت گرديد.
 مطاب با نتاي نزمون تجزيه واريانس ،تأثیر مساتقلسطو رطوبت نسبی و بار و تأثیر متقابل رطوبت نسابی ×
بار بار پارامترهاای خازش در ساطب اطمیناان  11درصاد
معنیدار بود.
 همبستگی پیرسون نشان داد كه همبستگی معكوسو معنیداری بین مادول االستیسایته ،دانسایته خشا و

دانسیته بحرانی با تغییر مكان ننی و تغییار مكاان بیشاینه
وجود دارد.
 منحناای خاازش – بازگشاات در رطوباات نساابی 11درصد تا  122دقیقه بعاد از بارگاذاری ،بااالترين و از ايان
زمان به بعد با نمودار خزش – بازگشت در رطوبات نسابی
 11درصااد اخااتالت محسوساای دارنااد .در مااد زمااان
بارگذاری پايینترين منحنی خزش – بازگشت در رطوبات
نساابی  31درصااد مشاااهده گرديااد .در زمااان بازگشاات،
باالترين و پايینترين منحنی خزش – بازگشت باه ترتیا
در رطوبت نسبی  11و  11درصد نشان داده شده است.
 در اثر سطو بار بار خازش – بازگشات ،بااالترين وپايینترين منحنی خزش – بازگشت با اختالت جزئای باه
ترتی در  32و  12درصد حاداكثر باار شكسات تشاكیل
گرديد.
 باالترين و پايینترين منحنی خزش نسبی به ترتیادر دو سطب رطوبت نسبی  11و  31درصد و هم به ترتی
در دو سطب بارگذاری  32و  12درصد حداكثر بار شكست
مشاهده گرديد.
 باالترين و پايینترين منحنی مدول خزش به ترتیادر دو سطب رطوبت نسبی  31و  11درصد و هم به ترتی
در  12و  32درصد حداكثر بار شكست تشكیل گرديد.
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The effect of load and relative humidity on bending creep behaviour of hornbeam
in three altitudes (Case study: Nowshahr Meshelak habitat)

Abstract
This study aimed to investigate the effect of load and relative
humidity on the bending creep behaviour of hornbeam lumber
(Carpinus betulus) in three altitudes. For this purpose, nine
hornbeam trees at altitudes of 400, 800 and 1100 meters
above sea level were selected from the forestry projects of
Meshelak Nowshahr. From mature wood at breast height
diameter of trees, 324 clear samples were cut. The prepared
samples with the dimensions of 2.5 × 2.5 × 41cm were
conditioned in a room with the temperature of 20 C and
relative humidity (RH) of 35, 65 and 95 %. After three weeks
of conditioning, three points bending test was done for
determining the maximum of bending load on 81 samples. 10,
20 and 30% maximum of bending load (MBL) were measured
and then four points bending creep test was measured for
determining creep parameters on 243 samples at times period
of 14 hours loading and 10 hours unloading in acclimatized
room conditions. Finally, creep/recovery, creep modulus and
relative creep of samples were calculated. Results indicated
that the effects of load and relative humidity on creep
parameters was significant; the maximum and the minimum
relative creep were observed in 95 and 35% RH, respectively
and the maximum and the minimum creep modulus were
observed in 35 and 95% RH, respectively. The maximum and
minimum relative creeps were observed in 30 and 10% MBL,
respectively and the maximum and minimum creep modulus
were observed in 10 and 30% MBL, respectively. Results also
showed that the increasing of bending properties caused a
decrease in the creep parameters.
Key words: hornbeam, altitude, load, relative humidity,
creep/recovery, creep modulus, relative creep.
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