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تأثیر مدتزمان نگهداری چوب کاتین ممرز در جنگل بر خواص فیزیکی و مکانیکی آن (مطالعه موردی
جنگل شصت کالته گرگان)

خلیلاهلل زمانی

چکیده
هدف از انجام این پژوهش ،تعیین میزان کاهش کیفیت چوب ممرز (
 )betulusبعد از سه دوره چهارماهه ( ۱۲ماه) نگهداری در جنگل و مقایسه آن با
ابتدای دوره و شناسایی قارچهای مخرب ظاهرشده بود .این تحقیق در جنگل شصت
کالته گرگان انجام شد .تعداد  ۱۵عدد کاتین از طبقه قطری  30سانتیمتر با طول
 ۲۲0سانتیمتر از یک درخت ممرز که همگی سالم بودند در داخل عرصه در شرایط
یکسان و در تماس با خاک دپو شدند .در هر دوره ۵0 ،سانتیمتر از آنها قطع گردید
و خواص فیزیکی و مکانیکی بر اساس روشهای رایج و استانداردهای مربوطه
اندازهگیری شد .قارچهای عامل پوسیدگی سفید,Sterium hirsutum Fr.
 Trametes gibbosa Fr.و Trichaptum biformis Fr.در کاتینها شناسایی
شدند .با توجه به نتایج با افزایش زمان نگهداری در جنگل تمامی خواص فیزیکی و
مکانیکی بهغیراز جذب آب ،کاهش یافت .بیشترین و کمترین تغییر در خواص
فیزیکی به ترتیب مربوط به درصد جذب آب و دانسیته بحرانی ،همچنین بیشترین و
کمترین تغییر در خواص مکانیکی به ترتیب مربوط به مقاومت به ضربه و مدول
االستیسیته بود.
Carpinus

واژگان کلیدي :چوب ممرز ،خواص فیزیک ی ،خ واص مک انیکی ،تخری ب چ وب،
جنگل شصت کالته.

مقدمه
جنگل كاملترين ،باارزشترين و متنوعترين پوشش
گياهي زمين را تشكيل ميدهد كه در پي ميليونها سال
تكامل جوامع گياهي شكل يافته است .افزايش جمعيت
انساني ،متنوع شدن نيازهاي انسانها ،بهخصوص در دوران
پس از انقالب صنعتي ،بهرهبرداري از جنگل ،اين عرصهها
را دچار مخاطره نموده و فشار بسياري را به اين عرصهها
وارد كرده است [ .]1براي تأمين نياز جامعه به فرآورده-
هاي چوبي راهحلهاي مختلفي وجود دارد كه شامل؛
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تاریخ دریافت۱397/0۲/3۱ :
تاریخ پذیرش۱397/03/09 :

توسعه جنگل ،زراعت چوب ،بازيافت مواد سلولزي و
استفاده از فرآوردههاي جايگزين ميباشد .افزايش دوام
محصوالت چوبي با پيشگيري از تأثير عوامل مخرب نيز
ميتواند بهعنوان راهحل ديگري براي رسيدن به اين هدف
باشد[ .]3 ،2درختي كه طي ساليان زيادي به سن بهره-
برداري رسيده است ،اگر بهموقع و يا درست قطع و
بهرهبرداري نشده و به مراكز مصرف حمل نگردد ،ممكن
است كيفيت و ارزش چوب آن در اثر فعاليت عوامل
تجزيهكننده مواد آلي مانند قارچها كاسته شود [.]4
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درخت ممرز يكي از باارزشترين گونههاي توليدكننده
چـوب كشور بوده و حدود  33درصد از كل حجم درختان
جنگلهاي شمال را به خود اختصاص ميدهد [ .]5 ،3با
توجه به نياز جامعه به چوب و مصنوعات چوبي ،توجه به
حفظ كيفيت چوب درختاني مانند ممرز ،قبل از تبديل به
فرآوردههاي چوبي ضروري ميباشد.
طبق پژوهشهاي انجامشده توسط پژوهشگران ،دوام
طبيعي گونههاي چوبي مختلف در برابر عوامل مخرب
متفاوت ميباشد يكي از مهمترين عوامل تأثيرگذار كه در
دوام طبيعي نقش دارند ،مواد استخراجي ميباشند در
گونههاي چوبي بادوام تركيبات فنولي ،اسيدهاي رزيني،
ترپنوئيدها و تروپولونها خواص ضد قارچي دارند [.]8 ،7 ،6
 Mohammediو همكاران ( )2009در مقاله
ريختشناسي آسيب و نوع قارچهاي مخرب آثار چوبى بيان
كردند پوسيدگىها به دليل آسيبهاي ساختارى و
خصوصاً مصرف سلولز تخريب جبرانناپذيري را در چوب
ايجاد مىكنند و ازآنجاييكه سلولز عامل اصلى استحكام
چوب مىباشد ،آسيب آن مستقيماً ويژگىهاى فيزيكى
چوب را تحت تأثير قرار مىدهد [ Ebrahimi .]1و
 )2013( Khorsandalamنيز بيان داشتند ضايعات و افت
كيفيت چوبهاي استحصالشده در جنگلهاي تجاري
كشور به دليل طوالني بودن روند قطع و تبديل و خروج از
عرصه جنگلي تا حمل به مراكز مصرف با شيوههاي موجود
بسيار زياد است [ Malekani.]4و همكاران ( )2014تأثير
قارچهاي مخرب را بر روي خواص فيزيكي و شيميايي
چوب راش بررسي كردند ،پس از  14هفته تأثير قارچ
 Coriolis versicolorدر آزمايشگاه ،چوب برون و چوب
درون به ترتيب  36/08و  32/98درصد كاهش وزن نشان
داد و سختي آنها كاهش يافت [ Rostamian .]8و
همكاران ( )2013ارتباط پوسيدگي درختان با قارچهاي
چوب زي و برخي از عوامل رويشگاهي در جنگل شصت
كالته گرگان را بررسي و نتيجه گرفتند كه قارچهاي چوب
زي با تغذيه از بافت چوبي درختان جنگلي باعث خسارت
به اين درختان ميشوند بهطوريكه مصرف موادي مانند
سلولز و ليگنين توسط قارچهاي چوب زي باعث پوسيدگي
چوب درختان ميشود [ .]9هدف از اين پژوهش اندازه-
گيري ميزان خسارت وارده به چوبهاي كاتين ممرز

استحصالشده درروش بهرهبرداري در ايران با اندازهگيري
تغييرات برخي خواص فيزيكي و مكانيكي چوب مانند
دانسيته خشک ،دانسيته بحراني ،هم كشيدگي حجمي،
درصد جذب آب ،مقاومت به ضربه ،مقاومت به خمش
) ،(MOR, MOEسختي مقطع عرضي و سختي جانبي و
معرفي نوع قارچهاي مخرب ظاهرشده بود.

مواد و روشها
مشخصات منطقه موردمطالعه:
منطقه موردمطالعه ،در جنگل آموزشي و پژوهشي
شصت كالته گرگان درشيبهاي شمالي سلسله جبال البرز
و در  5كيلومتري جنوب غربي شهرستان گرگان بين 36
درجه و  43دقيقه و  27ثانيه تا  36درجه و  48دقيقه و 6
ثانيه عرض شمالي و  54درجه و  24دقيقه و  57ثانيه تا
 54درجه و  21دقيقه و  26ثانيه طول شرقي قرارگرفته
است.
محل مطالعه در جامعه راش  -ممرزستان در ارتفاع
 400متري از سطح دريا ،با اقليم خزري ،تغيير دماي
ساالنه كم ،رطوبت زياد و بادهاي شديد بحري و محلي و
بارندگي نسبتاً زياد با پراكنش مناسب در طول سال مي-
باشد .ميزان بارندگي متوسط ساالنه  649ميليمتر است.
طول دوره خشكي در محدوده منطقه موردمطالعه (سري
يک شصت كالته) حدود سه الي چهار ماه ميباشد ،اين
دوره تقريباً از اواسط خرداد شروع و تا اواخر تابستان ادامه
دارد .بقيه ايام سال مرطوب ميباشد ،بر اساس منحني
آمبروترميک جزو اقليم نيمه مرطوب قرار ميگيرد [.]10
روش اجرا
در فصل قطع و تبديل درختان به چوب آالت جنگلي،
تعداد  15عدد كاتين ممرز به طول  220سانتيمتر از
طبقه قطري  30سانتيمتر براي انجام آزمايشها الزم تهيه
شد .روش انتخاب نمونهها تصادفي و تعداد نمونه بر اساس
تحقيقات مشابه انتخاب شد [ .]8كاتينهاي انتخابشده
در منطقه قطعشده در داخل جنگل و شرايط محيط
طبيعي يكنواخت براي ادامه آزمايشها شمارهگذاري و دپو
شدند .بهمنظور كاهش خطاي آماربرداري و اشتباه در
آزمايشها ،كاتينها همگي سالم و از يک درخت ممرز
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انتخاب گرديد تا تأثير تغييرات ژنتيكي و خاک و اقليم در
انحراف دادهها نيز به حداقل برسد ،اندازهگيريها به روش
مخرب انجام شد .همواره از كاتينها بخشي كه نزديک به
سطح زمين بود ،قطعات نمونه به طول  50سانتيمتر قطع
گرديد (شكل  ) 1و در كارگاه به ابعاد موردنظر تبديل
شدند سپس خواص فيزيكي (دانسيته ،درصد جذب آب،
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هم كشيدگي) و خواص مكانيكي (سختي ،مقاومت به
خمش ،مقاومت به ضربه) اندازهگيري شدند .زمانهاي
نمونهگيري بالفاصله بعد از قطع و در سه دوره زماني
چهارماهه ( 8 ،4و  12ماهه) صورت گرفت و درمجموع
براي هر خاصيت 60 ،نمونه برداشت شد و آزمايشهاي
مربوطه در دورههاي زماني چهارماهه انجام شد.

شکل  -1محل نمونهگیری از کاتین ممرز

شناسایی قارچ بر روی کاتین ممرز در جنگل
براي شناسايي نوع قارچ رشد كرده در كاتينها در
جنگل ،نمونهبرداري و تصويربرداري انجام شد سپس
نمونههاي جمعآوريشده جهت شناسايي به آزمايشگاه
انتقال يافت؛ و پس از بررسي خصوصيات ظاهري آنها
مانند :اندازه بازيديوكارپ ،ضخامت بازيدوكارپ ،رنﮓ سطح
زيرين و زبرين قارچ ،شكل اسپور ،ساختمان ميسليوم و
شكل منافذ مشخص شد سپس با استفاده از اين اطالعات
و مراجعه به منابع معتبر شناسايي صورت گرفت [،11 ،9
.]13 ،12

رابطه ()1

D0= m0/v0

 :D0دانسيته خشک ( m0 ،)gr.cm-3وزن خشک:v0 ،
حجم خشک نمونهها
 )2دانسيته

بحراني2

دانسيته بحراني بر اساس استاندارد شماره

ISO 3131

انجام شد [ .]15براي اندازهگيري دانسيته بحراني،
نمونههايي به ابعاد  20×20×30ميليمتر تهيه و به مدت
يک هفته در آب خيسانده و حجم مرطوب آنها اندازه-
گيري شد .در ادامه نمونهها به مدت  24ساعت در آون با

خواص فیزیکی چوب ممرز
خشک1

 )1دانسيته
اندازهگيري دانسيته خشک بر اساس استاندارد شماره
 ASTM-D143_19انجام شد [ .]14براي انجام آزمون
نمونههايي به ابعاد  50× 50×150ميليمتر از چوبهاي
مورد آزمايش تهيه شد و پس از خشک نمودن آنها در
آون تحت دماي  103درجه سلسيوس ،دانسيته خشک
طبق فرمول زير محاسبه گرديد:

Dry Density

1

دماي  103درجه سلسيوس كامالً خشک و وزن آنها
اندازهگيري شد .با اندازهگيري وزن خشک و حجم مرطوب
نمونهها ،دانسيته بحراني طبق فرمول زير به دست آمد:
رابطه ()2

Db = mb/vb

 :Dbدانسيته بحراني (،)gr.cm-3
 :vbحجمتر نمونهها

 : mbوزن خشک،

Basic density

2
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آب1

 )3درصد جذب
اندازهگيري درصد جذب آب نمونههايي به ابعاد
 20×20×30ميليمتر تهيه و به مدت يک هفته در آب
خيسانده و وزنتر آنها اندازهگيري شد .در ادامه نمونهها
به مدت  24ساعت در آون با دماي  103درجه سلسيوس
كامالً خشک و وزن آنها به دست آمد و با توجه به مقادير
وزني اندازهگيري شده ،درصد جذب آب بر اساس فرمول
زير محاسبه شد:
( × 100وزن خشک( /وزن خشک  -وزنتر)) = درصد
جذب آب
حجمي2

 )4درصد هم كشيدگي
براي اندازهگيري هم كشيدگي حجمي بر اساس
استاندارد ٍ BS 373انجام شد [ .]16نمونههاي به ابعاد
 20×20×30ميليمتر تهيهشده به مدت يک هفته در آب
خيسانده و بعد در دماي  103درجه سلسيوس خشک شد
و سپس هم كشيدگي حجمي بر اساس فرمول زير
محاسبه شد:
( × 100حجمتر /حجم خشک – حجمتر) = درصد هم
كشيدگي حجمي
خواص مکانیکی چوب ممرز
 )1سختي

چوب3

سختي چوب با نيروي الزم جهت فرونشاندن كرهاي به
قطر  11/5ميليمتر ،بهاندازه شعاع آن ،تعيين ميگردد كه
واحد اندازهگيري آن نيوتن هست .تصوير سطح كره وقتي
بهاندازه شعاع خود وارد چوب شود يک سانتيمتر است كه
توسط دستگاه  Schenkساخت كشور آلمان بر اساس روش
استاندارد  ASTM-D143_13انجام شد .ابعاد نمونهها
 150×50×50ميليمتر و اندازهگيري در سه جهت شعاعي،
مماسي و مقطع عرضي انجام شد .در بررسي نتايج ،سختي
مقطع عرضي جدا بررسي شد و ميانگين سختي شعاعي و
مماسي به نام سختي جانبي بررسي شد [.]17 ،15

 )2انجام آزمون مقاومت به خمش 4و محاسبه

MOE

و MOR

آزمايش خمش استاتيک بر اساس استاندارد شماره
 ISO 3133انجامشده است [ .]18نمونههاي خمشي با
سطح مقطع  20×20ميليمتر و با طول دهانه 250
ميليمتر آزمايش شدند .نمونهها تحت بار متمركز در وسط
دهانه قرار گرفتند .سرعت بارگذاري  5ميليمتر در دقيقه
انجام شد .با توجه به دادههاي حاصل از آزمون و رابطههاي
زير ،مدول گسيختگي ( )MORو مدول االستيسيته
( )MOEمحاسبه شد:
)MOR = (3 × Pmax × l) / (2 × b × h2
)MOE = (P × l3) / (4× δ ×b × h3

 Pنيروي حد تناسب :Pmax ،نيروي حد گسيختگي:l،
طول دهانه فک :δ ،خيز حد تناسب :b ،عرض قطعهنمونه،
 :hضخامت قطعهنمونه
ضربه5

 )3مقاومت به
آزمايشهاي مقاومت به ضربه بر اساس استاندارد
شماره  ASTM-D143_11انجامشده است .براي اندازه-
گيري مقاومت به ضربه نمونههايي به ابعاد اسمي
 20×20×280ميليمتر تهيه و سپس با دستگاه Schenk
آزمون مقاومت به ضربه انجام شد [ .]14با توجه به داده-
هاي حاصل از آزمايش و رابطه زير ،مقاومت به ضربه
محاسبه شد:
Wst = (Ast / At)×Wt

 :Wstمقاومت به ضربه :Ast ،سطح مقطع استاندارد:At ،
سطح مقطع واقعي :Wt ،مقاومت به ضربه واقعي
 )4مقايسه شدت تغييرات خواص اندازهگيري شده در
چوب ممرز
در اين بررسي تغييرات دانسيته خشک ،جذب آب ،هم
كشيدگي ،دانسيته بحراني ،مقاومت به ضربه،MOR ،
 ،MOEسختي مقطع عرضي و سختي جانبي چوب ممرز

1

Water Absorption
Volumetric Shrinkage
3
Hardness
2

Static Bending
Toughness

4
5
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جهت بررسي دقيق خواص فيزيكي و مكانيكي باهم
مقايسه شده است.
آنالیز آماری
مقايسه تغييرات دانسيته خشک ،جذب آب ،هم
كشيدگي ،دانسيته بحراني ،مقاومت به ضربه ،مقاومت به
خمش ( MORو  ،)MOEسختي مقطع عرضي و سختي
جانبي چوب ممرز در طي زمانهاي موردبررسي با آزمون
تجزيه واريانس و مقايسه ميانگينها با آزمون دانكن در
نرمافزار  Spss16انجام شد.

نتایج و بحث
شناسایی قارچها بر روی چوب ممرز پس از
نگهداری در جنگل
با توجه به اندامهاي باردهي ظاهرشده و مشاهدات
ميكروسكوپي قارچهاي عامل پوسيدگي سفيد ,Sterium
 Trametes gibbosa Fr. hirsutum Fr.و Trichaptum
 biformis Fr.بر روي چوب ظاهر شدند (شكل .)2
الف  Sterium hirsutum Fr. -اين قارچ بدون ساقه
بادبزني ،نيمدايره و نامنظم و جداگانه به عرض  5تا 3
سانتيمتر ،اما اغلب باهم مخلوط ميشود ،مو دار ،يا
موهاي خفيف ،رنﮓ متغير ،اما معموالً قهوهاي مايل به

الف) Sterium hirsutumFr.
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قرمز يا قهوهاي مايل به زرد (گاهي اوقات ايجاد سايه سبز
در سالمندان درنتيجه جلبک)؛ سطح زيرين صاف؛ قهوهاي
زرد يا قهوهاي گاهي اوقات زرد تيرهتر و كبود است.
ب – Trametes gibbosa Fr.قارچ نيمدايرهي بدون
پايه ،به قطر  5-20سانتيمتر و عرض  10-30سانتيمتر و
ضخامت  1-8سانتيمتر ،سطحرويي ابتدا سفيد و سپس
زرد كمرنﮓ مايل به خاكستري و سبز كمرنﮓ در ابتدا
كرکدار و سپس صاف ميشود .داراي بافت سفيد كه ابتدا
نرم و بعد از خشک شدن سفت ميگردد .سطح زيرين
كالهک قارچ سفيد مايل به كرم داراي منافذ شيار مانند به
عمق  15-5ميليمتر و بازيديوم چماقي شكل داراي چهار
استريگما ميباشد.
ج Trichaptum biformis Fr. -قارچ يکساله بادبزني
و شكل گلبرگ ،بدون پايه ،به عرض تا  6سانتيمتر و
ضخامت تا  3ميليمتر ،سطحرويي به رنﮓ خاكستري تا
زرد نخودي و سطح زيرين ارغواني تا بنفش كمرنﮓ ،داراي
حاشيه تيز ،بازيديوم چماقي شكل داراي چهار استريگما
 Basidiosporesاستوانهاي ،كمي منحني به ابعاد × 6-7
 2-2/5ميكرون ميباشد.]11[.
آثار تخريب ناشي از پوسيدگي بر روي برش مقطع
عرضي چوب ممرز پس از  12ماه باقي ماندن در جنگل
بهوضوح ديده ميشود( .شكل .)3

ب) Trametes gibbosa Fr.

Trichaptum biformis Fr.ج)

شکل  -2قارچهای ظاهرشده روی چوب ممرز نگهداری شده در جنگل
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تصویر چوب ممرز در ماه اول

تصویر چوب ممرز بعد از  12ماه

 5 × 5سانتیمتر

 5 × 5سانتیمتر

شکل  -3تغییرات ظاهری مقطع عرضی چوب ممرز پس از  12ماه نگهداری در جنگل

خواص فیزیکی چوب ممرز
دانسیته خشک
نتايج آناليز واريانس نشان داده است كه بين تأثير
زمانهاي مختلف نگهداري چوب ممرز در جنگل بر مقدار
دانسيته خشک در سطح اطمينان  %95اختالف معنيداري
وجود دارد .آزمون دانكن ،مقادير دانسيته خشک چوب
ممرز در زمانهاي مختلف نگهداري در جنگل را در چهار
گروه قرار داده است (شكل  .)4ميزان كاهش دانسيته
خشک به عواملي مختلفي چون ميزان پوسيدگي و ميزان
تغييرات خلل و فرج (ميزان حجم تهي موجود در بافت

چوب) بستگي دارد ،بهطوريكه با افزايش ميزان هوازدگي
و همچنين پوسيدگي چوب ،خلل و فرجهاي ريز و گاهي
درشت در ساختمان چوب ايجادشده و اين پديده موجب
كاهش ميزان دانسيته خشک چوب ميشود .با توجه به
نتايج با افزايش مدتزمان نگهداري در جنگل ،ميزان
دانسيته خشک از حدود  0/765 gr/cm3در زمان اوليه به
 0/533 gr/cm3بعد از  12ماه كاهش پيداكرده است كه
دليل آن ميتواند حمله و رشد قارچهاي پوسيدگي سفيد
باشد [.]15 ،8

شکل  -4تأثیر مدتزمان نگهداری چوب ممرز در جنگل بر دانسیته خشک

دانسیته بحرانی
از نتايج تجزيه آناليز واريانس مشخص شد كه بين
تأثير زمانهاي مختلف نگهداري چوب ممرز در جنگل بر
ميزان دانسيته بحراني در سطح اطمينان  %95اختالف
معنيداري وجود دارد .آزمون دانكن نيز مقادير دانسيته
بحراني چوب ممرز را در زمانهاي مختلف نگهداري در
چهار گروه قرار داده است (شكل  .)5ميزان كاهش دانسيته
بحراني به عواملي مختلفي چون ميزان جذب آب و ميزان

خلل و فرج ناشي از پوسيدگي و هوازدگي بستگي دارد،
بهطوريكه با افزايش ميزان پوسيدگي چوب ،خلل و فرج-
هاي در بافت چوب ايجادشده و اين پديده موجب افزايش
جذب آب و كاهش ميزان دانسيته بحراني چوب ميشود
[ .]19با توجه به نتايج دانسيته بحراني با افزايش زمان
نگهداري چوب در جنگل كاهشيافته كه عامل آن ميتواند
افزايش ميزان خلل و فرج در اثر فعاليت قارچهاي مخرب
باشد.
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شکل  -5تأثیر مدتزمان نگهداری چوب ممرز در جنگل بر دانسیته بحرانی

جذب آب
با توجه به نتايج آناليز واريانس بين مدتزمانهاي
مختلف نگهداري چوب ممرز در جنگل و ميزان جذب آب
در سطح اطمينان  %95اختالف معنيداري وجود دارد .بر
اساس نتايج آزمون دانكن مقادير جذب آب چوب ممرز در
زمانهاي مختلف نگهداري در چهار گروه قرار داده است
(شكل  .)6ميزان جذب آب بستگي به عواملي مختلفي
چون ميزان پوسيدگي ،افزايش ميزان هوازدگي ،ميزان
خلل و فرج و دانسيته دارد ،بهطوريكه با افزايش ميزان

هوازدگي و همچنين پوسيدگي چوب ،خلل و فرجهاي ريز
و گاهي درشت در بافت چوب ايجادشده و اين پديده
موجب افزايش ميزان جذب آب در چوب ميشود [.]19
همانطور كه در شكل زير نشان دادهشده است ،با افزايش
زمان نگهداري ميزان جذب آب افزايشيافته (از  52درصد
در فروردين به  124درصد در اسفندماه) كه دليل آن مي-
تواند افزايش ميزان خلل و فرج و كاهش دانسيته چوب
درنتيجه حمله قارچهاي عامل پوسيدگي چوب باشد.

شکل -6تغییرات میزان جذب آب چوب ممرز در اثر باقی ماندن در جنگل

هم کشیدگی حجمی
بر اساس نتايج آناليز واريانس بين مدتزمانهاي
مختلف نگهداري چوب ممرز در جنگل و ميزان هم
كشيدگي حجمي در سطح اطمينان  %95اختالف معني-
داري وجود دارد .آزمون دانكن نيز مقادير هم كشيدگي
چوب ممرز در زمانهاي مختلف نگهداري در جنگل را در
چهار گروه جداگانه نشان داده است (شكل  .)7ميزان
كاهش هم كشيدگي به عواملي مختلفي مانند ميزان مواد،
ساختار شيميايي ،ميزان جرم ديواره سلولي ،ميزان خلل و

فرج و همچنين دانسيته چوب بستگي دارد .بهطوريكه با
افزايش ميزان جرم ديواره سلولي و دانسيته چوب هم
كشيدگي زياد و با افزايش ميزان خلل و فرج و كاهش
ميزان دانسيته و جرم ديواره سلولي ميزان هم كشيدگي
كم ميشود [ .]20با توجه به نتايج در اثر افزايش زمان
نگهداري چوب ممرز در جنگل ،ميزان هم كشيدگي
كاهشيافته كه دليل آن كاهش ميزان دانسيته چوب
درنتيجه حمله قارچهاي عامل پوسيدگي سفيد و كاهش
ميزان ليگنين ميباشد.

تأثير مدتزمان نگهداري چوب كاتين ممرز در جنگل بر خواص فيزيكي و مكانيكي ...

518

شکل  -7تغییرات هم کشیدگی حجمی چوب ممرز در زمانهای مختلف نگهداری چوب در جنگل

خواص مکانیکی
سختی مقطع عرضی
نتايج تجزيه آناليز واريانس نشان داده است كه بين
تأثير زمانهاي متفاوت نگهداري چوب ممرز در جنگل و
ميزان سختي مقطع عرضي در سطح اطمينان %95
اختالف معنيداري وجود دارد .آزمون دانكن مقادير سختي
مقطع عرضي چوب ممرز در زمانهاي مختلف نگهداري را
در چهار گروه قرار داده است (شكل  .)8ميزان كاهش
سختي مقطع عرضي به عواملي مختلفي چون دانسيته و

همچنين تخريب بافت چوب درنتيجه عوامل مختلفي چون
پوسيدگي بستگي دارد [ .]7بهطوريكه با افزايش ميزان
هوازدگي و همچنين پوسيدگي چوب ،خلل و فرجهاي ريز
و گاهي درشت در ساختار چوب ايجادشده و اين پديده
موجب كاهش دانسيته و در پي آن سختي مقطع عرضي
چوب ميشود .با توجه به نتايج با افزايش زمان نگهداري
چوب ممرز در جنگل كه احتماالً دليل آن كاهش دانسيته
چوب درنتيجه خسارت قارچهاي عامل پوسيدگي و تخريب
بافت چوب ميباشد [.]3

شکل  -8تأثیر مدتزمان نگهداری چوب ممرز در جنگل بر سختی مقطع عرضی آن

سختی جانبی
بر اساس نتايج آناليز واريانس بين تأثير مدتزمانهاي
متفاوت نگهداري چوب ممرز در جنگل و ميزان سختي
جانبي در سطح اطمينان  %95اختالف معنيداري وجود
دارد .آزمون دانكن مقادير سختي جانبي چوب ممرز در
طول ماههاي مختلف نگهداري را در چهار گروه قرار داده
است (شكل  .)9ميزان كاهش سختي جانبي چوب به

عوامل مختلفي چون افزايش پوسيدگي و ميزان كاهش
دانسيته بستگي دارد ،بهطوريكه با افزايش پوسيدگي
چوب ،خلل و فرجهاي ريز و گاهي درشت در ساختار
چوب ايجادشده و اين پديده موجب كاهش دانسيته و
ميزان سختي جانبي چوب ميشود [ .]18با توجه به نتايج
با افزايش زمان نگهداري چوب ممرز در جنگل ،ميزان
سختي جانبي كاهشيافته كه ميتواند به دليل افزايش
تخريب ساختمان سلول چوب در اثر پوسيدگي باشد [.]3
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شکل  -9تأثیر زمان نگهداری بر سختی جانبی چوب ممرز در ماههای مختلف سال
مدول االستیسیته چوب ممرز )(MOE

نتايج آناليز واريانس نشان داده است كه بين تأثير
زمانهاي مختلف نگهداري در جنگل بر ميزان مقاومت
خمشي (مدول االستيسيته) چوب ممرز در سطح اطمينان
 95%اختالف معنيداري وجود دارد .آزمون دانكن مقادير
مدول االستيسيته چوب ممرز در ماههاي مختلف نگهداري
در جنگل را در چهار گروه قرار داده است (شكل .)10
ميزان كاهش مدول االستيسيته به عواملي مختلفي چون
كاهش دانسيته ،تراكم بافت چوب و ساختار سلول بستگي
دارد ،بهطوريكه با افزايش ميزان پوسيدگي چوب ،تغيير

در دانسيته و ساختار چوب ايجادشده و اين پديده موجب
كاهش ميزان مقاومت چوب در برابر نيروي اعمالي و
كاهش مدول االستيسيته چوب ميشود [ .]22 ،21 ،19با
توجه به نتايج بهدستآمده با افزايش زمان نگهداري چوب
ممرز در جنگل ،ميزان مدول االستيسيته كاهشيافته ،به-
طوريكه مدول االستيسيته چوب ممرز از 15442
مگاپاسكال در زمان اوليه به  6624مگا پاسكال در مرحله
چهارم كاهشيافته كه احتماالً دليل آن افزايش تخريب
ساختمان چوب درنتيجه افزايش زمان پوسيدگي و تخريب
چوب بهوسيله قارچها ميباشد.

شکل -10تأثیر زمان نگهداری بر مدول االستیسیته چوب ممرز ) (MOEدر ماههای مختلف سال
مدول گسیختگی چوب ممرز )(MOR

نتــايج آنــاليز واريــانس نشــان داده اســت كــه بــين
تأثير زمـانهـاي مختلـف نگهـداري در جنگـل بـر ميـزان
مــدول گســيختگي چــوب ممــرز در ســطح اطمينــان
 95%اخــتالف معنــيداري وجــود دارد .آزمــون دانكــن

مقــادير مــدول گســيختگي چــوب ممــرز در زمــانهــاي
مختلــف نگهــداري را در چهــار گــروه قــرار داده اســت
(شـــكل  .)11ميـــزان كـــاهش مـــدول گســـيختگي بـــه
عــواملي مختلفــي چــون ميــزان پوســيدگي و ميــزان
دانســــيته بســــتگي دارد ،بهطوريكــــه بــــا افــــزايش
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پوســيدگي چــوب ،دانســيته كــم مــيشــود كــه موجــب
كــاهش ميــزان مقاومــت خمشــي (مــدول گســيختگي)
چــوب مــيشــود [ .]23 ،22 ،19بــا توجــه بــه نتــايج ايــن
مطالعه مدول گسـيختگي چـوب ممـرز بـا افـزايش زمـان
نگهـــداري در جنگـــل كاهشيافتـــه و كمتـــرين ميـــزان

مدول گسيختگي مربـوط بـه مـاه اسـفند بـوده اسـت .بـا
افــزايش زمــان نگهــداري در جنگــل ميــزان پوســيدگي
چوب افزايشيافتـه كـه منجـر بـه افـزايش تخريـب بافـت
چــوب شــده و ايــن امــر موجــب كــاهش مي ـزان مــدول
گسيختگي شده است.

شکل  -11تأثیر زمان نگهداری بر مدول گسیختگی چوب ممرز )(MOR

مقاومت به ضربه چوب کاتینهای ممرز
نتايج تجزيه آناليز واريانس نشان داده است كه بين
تأثير دورههاي زماني مختلف نگهداري در جنگل بر ميزان
مقاومت به ضربه چوب ممرز در سطح اطمينان %95
اختالف معنيداري وجود دارد .آزمون دانكن مقادير
مقاومت به ضربه چوب ممرز در زمانهاي مختلف
نگهداري را در چهار گروه قرار داده است (شكل .)12
مقاومت به ضربه از طريق ميزان جذب انرژي درحركت

اندازهگيري ميشود و ميزان جذب انرژي وابستگي زيادي
به ميزان جرم ماده و دانسيته دارد ،براثر پوسيدگي ميزان
دانسيته كاهشيافته و درنتيجه مقاومت به ضربه نيز
كاهش خواهد يافت [ .]24 ،17 ،6با توجه به نتايج با
افزايش زمان نگهداري چوب ممرز در جنگل ،ميزان
مقاومت به ضربه چوب ممرز از  23/63ژول در مرحله اوليه
به  4/46ژول در مرحله چهارم كاهشيافته كه دليل آن
افزايش ميزان پوسيدگي و كاهش دانسيته چوب ميباشد.

شکل  -12تأثیر زمان نگهداری بر مقاومت به ضربه چوب ممرز
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درصد تغییرات صفات چوب ممرز پس از دوره-
های زمانی مختلف نگهداری در شرایط طبیعی
جنگل
نتايج تغييرات خواص چوب ممرز درنتيجه نگهداري
در جنگل نشان داد كه تمام خواص غير از ميزان جذب
آب كاهش پيداكرده است .همانطور كه در شكل 13
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آورده شده است ،تمامي ويژگيها به غير جذب آب ،كاهش
پيدا نموده است .در بين ويژگيهاي فيزيكي بيشترين
تغييرات مربوط به جذب آب و در بين ويژگيهاي
مكانيكي بيشترين تغييرات مربوط به مقاومت به ضربه
بوده است.

شکل  -13درصد تغییرات خواص چوب ممرز پس از دورههای زمانی مختلف نگهداری در جنگل

نتیجهگیری
نتايج نشان داد بعد از  12ماه باقي ماندن كاتينهاي
ممرز در جنگل و در تماس با خاک ،كليه خواص مكانيكي
آن بهطور معنيدار در سطح  95٪كاهش يافتند .بيشترين
كاهش مربوط به مقاومت به ضربه اين چوب به ميزان 81
درصد بود ،چون مقاومت به ضربه طبق نظر محققين
خيلي حساس به پوسيدگي ميباشد [.]6،24
كاهش معنيدار مدول گسيختگي ( 60درصد) حاكي
از پوسيده شدن چوب گونه ممرز پس از  12ماه ميباشد
به خاطر اينكه قارچهاي مولد كپک تأثيري بر روي MOR
ندارند و قارچهاي عامل باختگي حداكثر  20درصد اين
خاصيت را كاهش ميدهند [.]6
نكته مهم اينكه نتايج نشان داد براثر فعاليت قارچهاي
عامل پوسيدگي سفيدTrametes ,Sterium hirsutum Fr.
 gibbosa Fr.و  Trichaptum biformis Fr.بر روي

كاتينهاي چوب ممرز سرعت آسيب بسيار سريع بود به-
طوريكه پس از چهار ماه مقدار مقاومت به ضربه 65
درصد و مدول گسيختگي آن  30درصد كاهش يافت
بهعبارتديگر اين سرمايه سريع از دست رفت و براي
صنايع ساختمانسازي و يا مبلسازي ارزش خود را
ازدستداده است .در صورت استفاده از اين چوب در
صنعت دوام الزم را نخواهد داشت و در صورت طوالني
بودن زمان دپو در جنگل ،كيفيت آن بسيار كاهش خواهد
يافت و به هيزم تبديل ميشود ،ارزش اقتصادي اين چوب
وقتي مبناي فروش وزن باشد كم شد ،با كاهش دانسيته
بعد از چهار ماه به ميزان  16درصد و كاهش رطوبت ،وزن
آن نيز كم شده است؛ بر اساس نتايج بهدستآمده بعد از
 12ماه نگهداري چوب در جنگل ،كاهش خواص مكانيكي
به ترتيب اولويت مقاومت به ضربه ،سختي جانبي ،مدول
گسيختگي ،سختي عرضي و مدول االستيسيته بود.

... تأثير مدتزمان نگهداري چوب كاتين ممرز در جنگل بر خواص فيزيكي و مكانيكي

قوانين و دستورالعملهاي بهرهبرداري را اصالح كرد و
مراكز تبديل چوب آالت را در كنار جنگل مستقر كرد و
زمان قطع درخت و رساندن آن به مراكز مصرف را بسيار
.كوتاه كرد تا از سرمايهي توليدشده حفاظت شود
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 با توجه بهسرعت باالي كاهش،بنابراين پيشنهاد ميشود
كيفيت چوبهاي استحصالشده در جنگل بازنگري مراحل
بهرهبرداري از درختان جنگل بسيار ضروري است و بايد
اقدامات حفاظتي را از ابتداي قطع چوب به عمل آورد و
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The effect of storage time of hornbeam billet wood on its physical and mechanical
properties in the forest (case study: Gorgan Shastkalateh forest)

Abstract
The purpose of this study was to measure the amount of
quality decrease in the hornbeam (Carpinus betulus) wood
after three periods of four months storage (12 months) in the
forest and compare it with the beginning of the period and
identify the destroying fungi that appeared. This research was
carried out in Shastkolah forests in Gorgan. 15 Billets with 30
cm diameter class and length of 220 cm were cut from a
hornbeam tree and stored inside the forest under the same
conditions and in contact with soil. The billets were cut at 50
cm intervals at each stage and physical and mechanical
properties were measured based on conventional methods and
according to related standards. The white rot fungi Sterium
hirsutum (Willd.), Trametes gibbosa Fr., and Trichaptum
biformis Fr. were identified on the billets. According to the
results, with increasing storage time in the forest, all physical
and mechanical properties, except water absorption,
decreased. The maximum and minimum changes in physical
properties were related to the percentage of water absorption
and basic density, respectively. Moreover, the maximum and
minimum changes in mechanical properties were related to
impact resistance and modulus of elasticity, respectively.
Keywords: hornbeam wood, physical properties, mechanical
properties, wood decay, Shast kolateh forest.

KH. Zamani1*
M. Kavosi2
A. Khazaeian3
J. Mohamadi4
1

Phd student, Faculty of forest science,
Gorgan university of agricultural
sciences and natural resources, Gorgan,
Iran
2

Associate prof., Faculty of forest
science, Gorgan university of
agricultural sciences and natural
resources, Gorgan, Iran
3

Associate prof., Faculty of forest
science, Gorgan university of
agricultural sciences and natural
resources, Gorgan, Iran
4

Assistant prof., Faculty of forest
science, Gorgan university of
agricultural sciences and natural
resources, Gorgan, Iran
Corresponding author:
Zamanikhalil56@Gmail.Com
Received: 2018/05/21
Accepted: 2018/05/30

