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  ((AAcceerr  vveelluuttiinnuumm  vvaarr..  ggllaabbrreesscceennss))  افرا پلتافرا پلتگونه گونه وب وب خواص فيزيكي و مكانيكي چخواص فيزيكي و مكانيكي چ

  شمال كشورشمال كشور  ییهاها  شگاهشگاهييرورودر در 

 

 

 چکیده

 Acerپصفواصپلتو  خووص ماواكيايبوووگوكوههايمهمتعيينويژگيمنظوربه

velutinum var. glabrescens هوايبهوارمنه وهرويهوگاهي و ا جنگلدر
بواصسوااصسوتاكدصردصستانگتستان،سنگدهوويسوا منه ه فارودگيالن،كهورپ

ASTMكامهنيآئD143-52درخو صكتاواو ودولو صزوهو و21گوكهنيصزص
هايمجازگوكهفوقتعيينگاديد.صيونيماتتف،م اوم هاشيآزماتبديلوصكجام

تجزيهوصريواك وتهيوسبههايماتتفهادردوگاوهخهكوسبزدررويهگاهدصده
كوادنخهوكدهنودكوهبنديدصكانصكجامگاديد.كتايجصينتح يقكهانميطب ه

وهواشيجآزمواكتاي.باهدبووتاحدبسيارزياديخوص مااكيايآنرصبهبودمي
ايتحو تو  صفاصلت كهخوص مااكيايبوودهديآماريكهانمليوتحتهيتجز

گيواي ودهبهكوعويژگيصكدصزهصرتفاعرويهگاهدبارتغيياصتبودهوليصينتغيياصت
بيهوتاينودصركبوودههوامعنويدرغالبم اومو ص اجهاتجغاصفيايي.وصبستهصس 

درخ مهاهده د.عالوهباصين،تغيياصتم اوم تواب تنهنييلاصرتفاعهادرم اوم 
روكدخاصيكبودهوغالباًدركاحيهوسطتنهدرخ كاهشوسوس صفوزصيشكهوان

گوكوهصفواصلتو كهديگاددصدهصس .درم ايسهمناطقرويهگاهيدركلمالحظه
دهفوايمك تواينمنه هويسامازكدرصنبيهتاينم اوم وصفاصلتو منه وهسونگ

م اوم رصدصرصصس .

 ،خ وشAcer velutinum var. glabrescensصفواصلتو ،پ:يکلیاد  واژگان  

.،فهارموصزيصلياف،فهارع ودباصليافكيصستات
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 مقدمه

و استفاده بهينه از چووب   ها جنگلحفاظت از  منظور به

هاي جنگلو  در بيتوتر كتوورهاي ريتورجته جهوان       گونه

بر روي خواص مكوانيك    ...امريكا، كانادا، استراليا و ازجمله

صوور  گرجتوه و    هواي  آزمواي  شان  هاي مهم جنگل  گونه

تحت عنووان   ها آنجداول  در انتتارا   صور  بهاين نتايج 

اسووت و در اختيووار كليووه  شووده ارائووهمجوواز  هوواي تمقاوموو

 ،اسوت  قرارگرجتهصنايع چوب  انيمتصدو  كنندگان مصرف

 هواي  مقاوموت چووب  بوا    هرگونوه با استفاده از ايون اعوداد   

مناسب در كاربرد خاص خود مصرف خواهد شود كوه ايون    

عمل باعث اجزاي  طول عمر سازه و حفاظت منابع طبيع  

هواي جنگلو  و    شناسواي  خوواص گونوه    عود  خواهد بوود.  

هاي مقاوموت   آن موجود نبودن جدول تبع بهو  كتت دست

چووب روا از    داليل اين اسوت كوه  هاي مذبور  مجاز چوب

mailto:golbabaei.f@gmail.com
mailto:golbabaei.f@gmail.com
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خروج از جنگل به مصارف اصول  خود نرسويده و بوا اجوت    

زياد، باعوث تروريع در هودر رجوتن منوابع كوامود محودود        

جنگل  مهم ما گونوه   يها گونهيك  از گردد.  جنگل  ما م 

اسووت  (Acer velutinum var. glabrescensاجوورا رلووت  

اسوويدي  هواي  خووا در نووواح  جنگلو  و در   درخوت اجورا  

جوراوان و   شمال ايوران  هاي در جنگل خصوص بهرويد و  م 

ها بوراي زينوت كاشوته     ها و رار  در باغ ها آنهاي  از  گونه

هوا   (. در بعض  از گونوه استشوند  خا  جنگل اسيدي  م 

بور  بوا    وجوود دارد از درختوان رهون   مواد قندي برياري 

چوب صنعت  و بعض  زينت  هرتند و در زمروتان خوزان   

 3-5اي شوامل   اي متقابل شانه ها اكثراد رنجه كنند. بر  م 

هاي نامنظم است. اجراهوا بوه بيتوتر     با دانه دار نو برگچه 

در موورد خوواص    ؛ كوه هوا و شورايم مقواو  هروتند     خا 

مودون تحقيقو    كامول و   صوور   بهدر ايران،  آنمكانيك  

 شده انجا در زير به برخ  از تحقيقا  صور  نگرجته است. 

 :شود  ماشاره 

Ebrahimi  1111 در كتوووواب مكانيوووو  چوووووب و )

مكوانيك  بوراي    يهوا  مقاوموت در جودول  هاي آن جرآورده

مقاوموت بوه    Acer accharumو  acer rubrum هواي  گونوه 

 ،15811، 13411ته يخم  اسوتاتي  و مودول االستيرو   

روند بر اينچ مربوع اعوو  نمووده     1831111 و 1041111

 است.

Moradi kshksar   1111 )  تغييورا   بررسو   طو 

رلوت   اجورا  درخوت  چووب  بيومتريو   و جيزيكو   خوواص 

 كوه  رسيد نتيجه اين به تنكابن، كلپتته منطقه يها جنگل

 نظيور قطور   جيزيكو   و بيومتري  خواص يها نيانگيم بين

 ،يريرذ انعطاف و  رجتگ درهم ضريب ديواره، ضخامت الياف،

 واكتويدگ   و كتويدگ  رطوبت، هوم  ميزان رانكل، ضريب

 اخوتوف  %15 اعتمواد  سطح در خت  ويژه جر  حجم ،

 دارمعنو   تفاو  موارد ساير در اما داشت، وجود يدار  معن

 نتد. ياجت

Naghdi  بررسو   از قرومت   در (1111  همكواران  و 

 گونوه رلوت   كواربردي  و تكنولوژي  خصوصيا  ايمقايره

 كاتواليزور،  بوا  آلو   حوول  روش بوه  خميركاغذ تهيه جهت

 قطور، قطور   جيبور،  طوول  ميانگين كه كردند گزارش چنين

 ضووريب سوولول ، ديووواره دو ضووخامت سوولول ، حفووره

ترتيوب   بوه  رانكول  ضوريب  و نورم   ضوريب  ، رجتگو  درهم

 88/811 و 35/11، 11/11، 11/31،11/1، 11/11، 18/11

 شده است. گيرياندازه ميكرون

Parsapajoh  1188  اجورا  ( مقاومت جتار موازي اليواف

 415و  581، 011كركووو و كوورب را بووه ترتيووب چنوواري، 

 ،گرويختگ  مودول  مترمربوع و ميوزان   كيلوگر  بر سوانت  

اجورا   مدول االستيريته ظاهري و مقاومت به ضوربه چووب  

، 113111 و 1311،1111را بوه ترتيوب   چناري و كركوو  

 05/1، 05/1كيلووووگر  بووور سوووانتيمتر مربوووع و  14111

. اعوو  نمووده اسوت   مترمربع كيلوگر  در متر در هر سانت 

 را بوووراي گونوووه   هوووا مقاوموووت وي همچنوووين ايووون  

Acer platanoides  كيلوگر  بور   14111، 1111به ترتيب

كيلووووگر  در متووور در هووور   05/1سوووانتيمتر مربوووع و  

اعو  نموده است وي جر  ويوژه نروب  در   مترمربع  سانت 

  سووووه گونووووه  % رطوبووووت11دو رطوبووووت صووووفر و  

Acer campestre ،Acer peseudoplatanoides  و 

Acer platanoides   و  51/1، 13/1و  08/1را بووه ترتيووب

 گيري نموده است. اندازه 00/1و  01/1، 03/1

Talaeipour  يبور رو ( در تحقيقو   1110همكاران  و 

ها، خواص جيزيك  گونه اجرا رلوت  خواص جيزيك  چندسازه

و واكتيدگ  طول   44/1را به ترتيب براي وزن مخصوص 

، واكتوويدگ  مماسوو  88/1، واكتوويدگ  شووعاع  151/1

 .اند نمودهدرصد اعو   44/8حجم  را و  11/5

Tazakor  وParsapajuoh  1114  بررس  دوا  چووب )

يمار شده بوا نمو  محلوول    اجرا  رلت( در حالت طبيع  و ت

انجوا  داده و   كموان  نيرنگو سلكور( در برابر قوار   آب  در 

 يرا در جتوار موواز   گونه نياهاي در حالت طبيع  مقاومت

Kg/m 41/4اليوواف و سووخت  را بووه ترتيووب   
 11/314و  2

 كيلوگر  اعو  نموده است.

ALAN BENDTSEN  1115 ) بررس  خصوصيا  در

گونه از رهن برگان شورق ، خوواص مكوانيك      13مكانيك  

بوراي  را به ترتيوب   511/1با جر  مخصوص گونه اجرا قرمز 

، جتار عمود بر اليواف  تهيرياالستمدول گريختگ ، مدول 

 5/11و  1/4، 11015 ،1/40و برش موازي الياف به ترتيب 

 اعو  نموده است. مگا راسكال

Mack  1111 ) جووووور  ويوووووژه دو گونوووووه اجووووورا 

Acer platanoides  وAcer pesudoplatanoides  را بووه

تعيووين نمووود. وي سووخت  برينوول را  00/1و  03/1ترتيوب  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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kgf/mm 1/0بووراي اجوورا 
و ارزش گرموواي چوووب در صووفر  2

آورد. نوامبرده   بوه دسوت   Kcal/kg 4311درصد رطوبت را 

دوا  طبيع  چوب اجرا را در هواي آزاد كمتر از ده سوال و  

 سال برآورد كرده است. 511در رناهگاه بي  از 

BOZKURT and GÖKER  1181  در بررسووو )

اسووتانبول  از دانتووگاهخووواص جيزيكوو  و مكووانيك  چوووب 

N/mm 1كول   طور بهمقاومت به برش موازي الياف اجرا را 
2 

N/mm 0/1را برابر  يشكاف خورو 
 اعو  نمودند. 2

Derya Sevim Korkut در  (1111  و همكوووواران

تحقيق  اثر تيمار حرارت  بر روي خواص جيزيك  و سخت  

بر روي گونه اجراي قرمزانجا  داده است وي اعوو  داشوته   

داراي واكتويدگ  شوعاع     01/1 يتهدانركه اجراي قرمز با 

 درصد بوده است. 115/1و طول   184/1، مماس  108/5

Süleyman Korkut1a, Ümit Büyüksarı  1111)  در

 Acer trautvetteriمكووانيك تحقيقوو  برخوو  از خووواص 

Medw را در سه منطقه از تركيه شامل Trabzon ،Düzce 

 هوا  مقاوموت در بوين   انود  دادهقرار  يريگ مورداندازه Orduو 

اجورا   هاي گونهرا در بين انواع  ومت به برش موازي اليافامق

  ,Acer trautvetteriكووه انوود  مووورد مقايرووه قوورار داده 

Acer macrophyllum, Acer nigrum, Acer rubrum, 

Acer saccharinum, Acer saccharum, 

Acer platanoides, Acer pseudoplatanus  بيتووترين

 Acer saccharum) 1/11  يقنود مقودار مربووب بوه اجورا     

N/mm
 .است بوده 2

 Acer velutinum var. glabrescensرلوت   اجورا گونوه  
و از تيووره  Acerاز جوونا  Acer insine Boissسووينونيم 

Aceraceae     يهوا  نوا  در مناطق مختلو شومال ايوران بوه 

در منطقوه آسوتارا بوه نوا       ازجملوه گوناگون متهور اسوت  

گندالش، الهيجان به نا  سياه رلت، رودسر و تنكابن به نا  

در  بواد يتقر گونوه  نيو ا. اسوت رلت و در مازندران به نا  اجورا  

متري سطح  1111هاي ساحل  درياي خزر تا ارتفاع  جلگه

و در سراسر شمال ايران از آسوتارا   كند  مرشد و نمو  ايدر

اي  هواي جلگوه   است. نمونه اجتهيتتارانگرگان  نودشتيمتا 

آن در سواحل آسوتارا و حود جوقوان  آن در ارتفاعوا  نوور      

قفقواز نيوز وجوود     يهوا  جنگلدر  گونه نياديده شده است 

هواي مختلوو اجورا در ايوران اجورا رلوت        دارد. در بين گونوه 

رود و ارتفاع آن به  به شمار م  ها آن نيتر مهمو  نيتر بزر 

 رسد. تنوه بودون شواخه آن بوه ارتفواع       متر م  15بي  از 

 رسد. متر نيز م  5/1متر و قطر آن حت  به  15-18

آناتوم  در مقطع عرضو  چووب اسوت همگون،      ازنظر

رراكنده آوند، بدون چووب درون متوخ ، داراي حفورا     

منظم  طور بهآوندي متعدد و دايره شكل با قطر متوسم كه 

تواي    4-3 صوور   به ندر  بهاند و  در دواير ساليانه رراكنده

بووده و تعوداد    ريمتغاند. رهناي اشعه چوب   چربيده به هم

 چندان زياد نيرت. ها آن

چوب  است سب ، نر ، همگن، سفيدرنگ  رجته هم يرو

 يهوا  چووب و براي روك  بريار مناسب است. مصارف آن 

 روك  است. ژهيو به، روكار، تير چوب  و يساز مبلصنعت ، 

 

 ها مواد و روش
مختلوو در   يهوا  توگاه يرواز  شوده  انجا هاي  با بررس 

در نظور   يبوردار  نمونهكود چهار منطقه براي شمال كتور، 

در گويون، ويرور   در اسوتان  گرجته شد كوه شوامل اسوالم    

سونگده   ،حوزه جعاليوت سور جنگلوداري نوشوهر(    چالوس  

 يبردار نمونه .استان گلرتان شدندجنگل  ساري و منطقه 

كوه   جوت انجوا  گر  شومال  يهوا  جنگول اين چهار منطقه از 

 يبردار نمونه شمال هرتند. يها جنگل يها شاخ  درواقع

انجوا  گرجوت    ASTMاستاندارد  D143-92 نامه نيآئطبق 

تصادج  انتخاب و با تعيين  طور بهدرختان نمونه  كه در آن

 نهيب گرده 5 هر تنهتنه قطع و از  يبر روجها  جغراجياي  

و نمووده   متر در ارتفاعا  مختلوو تنوه جودا    5/1به طول 

 يهوا  قرومت جلوگيري از كاه  شوديد رطوبوت    منظور به

روشويده شودند و     روغن رنگ لهيوس به ها نهيب گردهانتهاي  

 صوور   بهو  اجتهي انتقالبه مركز تحقيقا  البرز كرج سپا 

. گرديدنود سوانتيمتر تبوديل    5/5هواي  بوا ضوخامت     تخته

 هواي  مقاوموت عامول رطوبوت در    توثثير بررسو    منظوور  به

تحت عنوان تور   دودسته را به شده هيتههاي  مكانيك  تخته

اصول  با  طور بههاي خت   و خت  تقريم نموده و نمونه

رعايت نمودن تما  جوانب در خت  شدن در انبوار چووب   

چيوده شود و    محيممركز جهت رسيدن به رطوبت تعادل 

هاي تر براي هر آزماي  بوه ابعواد و اشوكال مناسوب      هنمون

موورد   جيتودر  بوه توا   ياجتنود درآمده و به سوردخانه انتقوال   

جيزيكو  شوامل درصود     يهوا   يآزموا آزماي  قرار گيرند. 

و جر  مخصووص ختو  و تور     (ASTM D4444  رطوبت

 ASTM D2395)   نجوا   اوطوه  ربم با اسوتفاده از اسوتاندارد
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در خوواص مكوانيك     يهوا   يآزموا انجا  گرديد در ضمن 

هواي آن بوا اسوتفاده از     آزمايتگاه مكاني  چوب و جرآورده

 1180اينرترون مودل  گير مقاومت مكانيك   دستگاه اندازه

گير مقاومت به ضوربه اينروترون    و همچنين دستگاه اندازه

 شود و انجوا    ASTM D142-92بوا اسوتاندارد    PW5مدل 

رسيدن به رطوبت مناسوب بوه    بعد ازخت  نيز  يها نمونه

ابعاد و اشكال نمونه آزمون  تبوديل و موورد آزمواي  قورار     

 اجووزار نوور بووا اسووتفاده از  يهووا  يآزمووانوود. نتووايج گرجت

MSTATC و بوا   قرارگرجتوه طرح جاكتوريل موورد آنواليز    و

 شدند. يبند گروهدانكن  يبند گروهاستفاده از 

 و بحثنتایج 
مختلو شمال ايران متوخ    يها تگاهيرو 1در شكل 

 . شده است

آزمايت  هاي  نحوه شماتي  تهيه نمونه 1شكل شماره 

 .دهد از تنه درخت را نتان م 

 آموده  دسوت  بوه و تور   ختو    نربجر  ويژه ميانگين 

ي مختلوو شومال   ها تگاهيرودر  اجرا رلتچوب گونه براي 

 نتان داده شده است. 1در جدول ايران 

 

 است شده انجامدر این مناطق  یریگ نمونهنقشه ایران و مناطق رویشگاهی که  -8شکل 

 

 
 از تنه درختان افرا پلت یریگ نمونهنحوه  -8شکل               

  

N 

S 

E W 

ها برای  گردبینه

 خواص مکانیکی
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 شمال یها شگاهیروخواص فیزیکی گونه افرا پلت  -8جدول 

ويژه خت جر   رويتگاه  

g/cm3 

 جر  ويژه بحران 
g/cm3 

555/1 اسالم  511/1  

550/1 ويرر  511/1  

581/1 سنگده  513/1  

513/1 گلرتان  511/1  

555/1 ميانگين كل  510/1  

 

 خواص مکانیکی

 D143-92  نامه نيآئ  ASTMاستاندارد با  يها  يآزما

 گونوه  نيامكانيك   يها  ژگيونتايج مربوب به  انجا  گرجت

بوه   0تا  1هاي  كه در جدول استآزماي  مختلو  1شامل 

 است: شده ارائهشرح زير 

 آزمایش خمش استاتیك

هاي آزماي  خم  استاتي  مطابق با استاندارد  نمونه

 نيتر مهماز تهيه و  متر  ليم 15×15×411به ابعاد  دشدهيق

مقاومت به خمو   در اين آزماي   آمده دست بهجاكتورهاي 

بووده كوه   مدول گريختگ  و مدول االستيريته  ،استاتي 

مورد آناليز آماري قورار   ومحاسبه دو حالت تر و خت  در 

 آورده شده است. 1 در جدول ها آنگرجتند كه اطوعا  

 موازی الیاف آزمایش فشار

وارده به ي  قطعه چوب به سه  ي جتارنيرو  طوركل به

بوا   دار هيو موازي با الياف، عمود بر اليواف و جهوت زاو   حالت

كه در ايون بررسو  مقاوموت بوه جتوار       شود وارد م الياف 

ابعاد نمونوه   است.  شدهگيري  الياف اندازه بر و عمود يمواز

 ASTMآزمايت  در جتار موازي الياف مطابق با استاندارد 

D143  از بووين جاكتورهوواي  متوور  لوويم 15×15×111برابوور

ي شده در آزماي  جتار موازي الياف، مقاومت به ريگ اندازه

جتووار در حوود االسووتي ، جتووار در حووداكثر بووار و موودول  

كوه  االستيريته ظاهري مورد آنواليز آمواري قورار گرجتنود     

در دو حالوت تور و   هوا   اين مقاومتميانگين نتايج  3جدول 

 دهند. را نتان م خت  

 

 تغییرات مقاومت به خمش استاتیك گونه افرا پلت با تغییرات رویشگاه -8جدول 

 رويتگاه

%(31رطوبت بي  از  در حالت تر  در هواي آزاد( شده خت  در حالت خت     

خم   مقاومت

 در حد االستي 

)Mpa) 

به مقاومت 

در  خم 

 حداكثر بار

Mpa)) 

مدول 

 االستيريته

Mpa)) 

مقاومت به 

خم  در حد 

 االستي 

Mpa)) 

مقاومت به 

خم  در 

 حداكثر بار

Mpa)) 

مدول 

 االستيريته

Mpa)) 

5/41 شفارود گيون  54/01  11415 13/11  40/11  11085 

51/31 ويرر مازندران  31/55  8185 15/01  38/14  1144 

54/31 سنگده جريم  14/51  1181 11/38  45/08  1458 

40/38 لوه گلرتان  53/03  1113 03/41  11/13  11131 

15/35 ميانگين كل  11/01  5/8131  51/54  51/83  3/11154  

5/41 ماكزيمم  54/01  11415 13/11  40/11  11131 

54/31 مينيمم  14/51  1181 11/38  45/08  1458 
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 تغییرات مقاومت به فشار موازی الیاف گونه افرا پلت با تغییرات رویشگاه -8جدول 

 رويتگاه

%(31رطوبت بي  از  در حالت تر  در هواي آزاد( شده خت  در حالت خت     

 به جتارمقاومت 

در  موازي الياف

 حد االستي 

)Mpa) 

 به جتارمقاومت 

در  موازي الياف

 بار حداكثر

Mpa)) 

 مدول االستيريته

 (E  ظاهري

Mpa)) 

 به جتارمقاومت 

در  موازي الياف

 حد االستي 
(Mpa) 

 به جتارمقاومت 

در  موازي الياف

 بار حداكثر

Mpa)) 

 مدول االستيريته

 (E  ظاهري

Mpa)) 

 4884 53/55 04/30 4131 34/35 11/15 شفارود گيون

 5111 01/53 11/41 3451 54/11 30/11 ويرر مازندران

 3105 51/41 15/38 3351 15/10 35/18 سنگده جريم

 3888 41/51 10/38 4114 84/31 10/11 لوه گلرتان

 4311 55/41 54/38 5/3185 41/31 11/11 ميانگين كل

 5111 41/51 11/41 4114 34/35 11/15 ماكزيمم

 3105 51/41 04/30 3351 15/10 35/18 مينيمم

 

مقاومات باه    وماوازی الیااف    آزماایش کشاش  

 کشی میخ

نمونه آزمايتو  كتو  مووازي اليواف و مقاوموت بوه       

 و اسوووووتاندارد  3خوووووروج مووووويل مطوووووابق شوووووكل 

ASTM D143  شوووود و در ايووون آزمووواي   آمووواده مووو

گيوري شوده و    مقاومت بوه كتو  در حوداكثر بوار انودازه     

در مقاومت بوه خوروج مويل در جهوا  جوانب  و انتهواي        

گيووري و مووورد  بووه ازاي خووروج واحوود طووول موويل انوودازه 

نتووايج مربوووب بووه   يز آموواري قوورار گرجتووه اسووت.   آنووال

و مقاومووت بووه   موووازي اليوواف  هوواي كتوو   آزموواي 

 4 و ختوو  در جوودول   حالووت توور  كتوو  در دو   موويل 

 است. شده ارائه

 و یشاکاف خاور  ، افیا بر الفشار عمود  آزمایش

 برش موازی الیاف

هاي جتار عمود بور اليواف مطوابق بوا اسوتاندارد       نمونه

ASTM D143 151×51×51 و در آزمواي    است متر  ليم

جتار عمود بر الياف، مقاوموت بوه جتوار در حود االسوتي       

هواي   . اشوكال نمونوه  قرار گرجتي و آناليز آماري ريگ اندازه

مطوابق بوا    ي و بورش مووازي اليواف   شكاف خوور آزمايت  

مقاوموت بوه    بووده  4برابر شوكل   ASTM D143استاندارد 

شوكاف  برش موازي اليواف در حوداكثر بوار و مقاوموت بوه      

گيري و مورد آناليز آماري قرار گر  كه نتوايج   ي اندازهخور

ي هوا  توگاه يروبوراي  در حالت تر و خت   5جدول  آن در

 .شده است مختلو شمال كتور ارائه

    

 موازی الیاف و مقاومت به خروج میخنمونه آزمایش کشش  -8شکل 
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 با تغییرات رویشگاه اجرا رلتگونه  مقاومت به میخ کشی وموازی بر الیاف کشش تغییرات مقاومت  -8جدول 

 رويتگاه

%(31رطوبت بي  از  در حالت تر  در هواي آزاد( شده خت  در حالت خت     

 به كت مقاومت 

 موازي الياف
(Mpa) 

 به خروجمقاومت 

جهت  در ليم

  جانب

KN/cm)) 

 به خروجمقاومت 

  جهت در  ميل

 انتهاي  

KN/cm)) 

به مقاومت 

موازي  كت 

 الياف
(Mpa) 

 به خروجمقاومت 

 در جهت  ميل

 جانب 

KN/cm)) 

 به خروجمقاومت 

  جهت در  ميل

 انتهاي  

KN/cm)) 

11/5 شفارود گيون  411/1  115/1  131/4  411/1  411/1  

51/4 ويرر مازندران  851/1  185/1  11/0  544/1  185/1  

15/4 سنگده جريم  381/1  450/1  115/3  154/1  508/1  

041/4 لوه گلرتان  451/1  514/1  1/3  511/1  181/1  

01/4 ميانگين كل  510/1  511/1  151/4  111/1  810/1  

11/5 ماكزيمم  851/1  185/1  11/0  511/1  181/1  

15/4 مينيم  381/1  115/1  1/3  411/1  411/1  

 

     

 یشکاف خورهای برش موازی الیاف و  نمونه – 8شکل 

 
 با تغییرات رویشگاه اجرا رلتگونه  برش موازی الیاف و یشکاف خورتغییرات مقاومت به فشار عمود بر الیاف،  -8جدول 

 رويتگاه

 در هواي آزاد( شده  خت در حالت خت   %(31رطوبت بي  از  در حالت تر 

به جتار مقاومت 

در  الياف عمود بر

  يحد االست

Mpa)) 

موازي   مقاومت

 الياف

Mpa)) 

شكاف    به  مقاومت

 يخور

KN.cm)) 

به جتار مقاومت 

در  الياف عمود بر

  يحد االست

Mpa)) 

موازي   مقاومت

 الياف

Mpa)) 

   به  مقاومت

 يخور شكاف

KN.cm)) 

 411/1 83/11 11/11 341/1 11/8 81/0 شفارود گيون

 005/1 48/11 13/13 581/1 81/1 13/4 ويرر مازندران

 504/1 11/11 11/8 411/1 58/1 158/3 سنگده جريم

 000/1 411/11 410/8 581/1 338/1 331/3 لوه گلرتان

 511/1 11/11 33/11 481/1 145/1 311/4 ميانگين كل

 000/1 83/11 13/13 581/1 11/8 81/0 ماكزيمم

 411/1 11/11 11/8 341/1 338/1 158/3 مينيم
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 و ضربه مقاومت به سختی

نمونه آزماي  مقاومت به سخت  مطوابق بوا اسوتاندارد    

ASTM D143  مقاومت  است آورده شده است.  5در شكل

نتوان   از خوود اجروا  در آن   جروبوردن كه چوب در برابور  

در اين روش ميزان مقاومت چووب در برابور نفوو      .دهد م 

اسوتفاده   متور   لو يم 1/11ي  ساچمه جلزي به قطر  شعاع

در جهوا  جوانب  و انتهواي      هوا  مقاوموت اين  ؛ كهشود م 

كوه   انود  قرارگرجتوه و مورد آنواليز آمواري    يريگ اندازهنمونه 

آورده شووده اسووت آخوورين آزموواي    0نتووايج در جوودول 

 ASTM D143بوده كه طبوق اسوتاندارد   مقاومت به ضربه 

و شكروت آن   اسوت  متر  ليم 11×11×181ابعاد آن برابر 

با استفاده از ي  دستگاه مقاومت به ضربه رانودول  انجوا    

بيوانگر   0 جودول  در حالت خت  و تر درو نتايج  رديگ  م

 .ها استنتايج حاصل از اين آزماي ميانگين 
در كول   0شكل با بررس  تغييرا  مقاومت خمت  در 

اجرا رلت ايران نربت بوه گونوه اجورا قنودي، سوياه و قرموز       

اي از مقاوموت   مقاومت به خم  كمتر و نربت به اجرا نقره

 بيتتري برخوردار است.

 

 نمونه مقاومت به ضربه -8شکل 

 

 پلت با تغییرات رویشگاهسختی گونه افرا مقاومت به  وتغییرات مقاومت ضربه  -8جدول 

%(31رطوبت بي  از  در حالت تر  رويتگاه در هواي آزاد( شده خت  در حالت خت     

 
مقاومت به 

 ضربه
(Kg.m) 

مقاومت به 

جهت در   سخت 

  جانب

KN)) 

مقاومت به 

جهت در   سخت 

 ي انتها

KN)) 

مقاومت به 

 ضربه
(Kg.m) 

مقاومت به 

جهت در   سخت 

  جانب

KN)) 

مقاومت به 

جهت در   سخت 

 ي انتها

KN)) 

43/1 شفارود گيون  115/5  311/5  458/1  11/5  314/5  

514/1 ويرر مازندران  518/1  510/3  511/1  344/4  150/0  

45/1 سنگده جريم  115/1  150/3  115/1  158/4  145/5  

5/1 لوه گلرتان  105/3  181/4  3/1  134/4  114/0  

111/3 ميانگين كل  115/3  185/4  013/1  511/4  115/0  

5/1 ماكزيمم  115/5  311/5  3/1  11/5  114/0  

43/1 مينيمم  115/1  150/3  115/1  134/4  145/5  
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 های افرا گونه ریبا سا سهیو مقاتغییرات مقاومت خمشی در مناطق مختلف  -8شکل 

 

 گیری نتیجه
 درواقوع شوود  موحظه مو   1كه از جدول  يطور همان

و تر گونه اجرا رلوت  ميزان ميانگين جر  ويژه نرب  خت  

 وداري نتوان نوداده اسوت    % اختوف معن 1و  5 در سطح

و ميوانگين تور آن    558/1جر  ويوژه ختو    ميانگين كل 

كوه   بووده اسوت.   11/1و  113/1با انحراف از معيار  510/1

 Talaeipourكننده تحقيقا  صور  گرجتوه از طورف    ديتائ

 1110 )Parsapazhoh  1188 )نظور  ازو همچنوين   است 

( Bendtsen  1115جر  مخصووص بوا توجوه بوه گوزارش      

اجوورا رلووت ايووران داراي جوور    511/1بووراي اجووراي قرمووز 

مقدار جر  ويژه نرب  در هور دو   مخصوص بيتتري است.

در مقايروه بوا سواير    اجورا  حالت نتانگر آن است كه چوب 

شووود  محروووب موو  سووب  يهووا چوووببرگووان جووز   رهوون

 Parsapazhoh, 1988). 

در اغلب موارد كاه  رطوبت در مورد خواص مكانيك  

در آزمواي    .شوود  مقاوموت مو    توجوه  قابول باعث اجزاي  

و حد  حداكثر بارخم  استاتي  كه مقاومت به خم  در 

قوورار  يريووگ موردانوودازهاالسووتي  و موودول االستيروويته  

ختو   رطوبوت  و ميانگين كل  آن به ترتيوب در  گيرد  م 

برابووور و تووور  مگوووا راسوووكال 3/11154و  51/54 ،51/83

بوده و در مقايروه   مگا راسكال 5/8131و  15/35 ،11/01

بوا  اجرا رلت در منطقه شفارود گيون   موردبررسطق ابا من

حود االسوتي  و مودول     خمو  در حوداكثر بوار،    مقاومت

 مگا راسوكال  11085و  13/11 ،40/11 خت  تهيرياالست

بيتوترين   مگا راسوكال  5/1141 و 5/41 ،54/01و تر برابر 

مقدار و اجرا رلت منطقه جريم سنگده با مقاومت خمو  در  

ختو    تهيرو ياالستحداكثر بار، حود االسوتي  و مودول    

 54/31، 14/51و تر  مگا راسكال 1458و  11/38، 45/08

خم  استاتي   هاي مقاومتكمترين  مگا راسكال 1181و 

است كه ارتفواع    داشته  موردبررسرا در بين چهار منطقه 

عوامول   نيتور  مهوم منطقه روي  و شرايم آب و هوواي  از  

 .است ها مقاومتبر اين  رگذاريتثث

گونوه اجورا رلوت    ميانگين مقاومت به جتار موازي الياف 

در حداكثر بار در حالت تر و خت  و ميوانگين كلو    ايران 

بووده   مگا راسكال 51/30و  55/41 ،41/31ابر به ترتيب بر

شفارود گيون منطقه در مناطق مختلو اجرا كه در مقايره 

و  53855 ،34/35توور و ختوو  و كوول هوواي  بووا ميووانگين

جوريم،  منطقوه   اجراو بيتترين مقاومت  مگا راسكال 44/45

 مگووا راسووكال  11/31و  51/41 ،15/10سوونگده سوواري  

كوه  دهد  آماري نتان م  ليوتحل هيتجزبوده است كمترين 

مووازي  جتوار  مقاومت بوه   ارتفاع تنه درخت در موردعامل 

دار بوده و از كنده بوه   % معن 1الياف در حالت تر در سطح 
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در حالوت ختو     كوه   درحوال  ،يابود  سمت تاج كاه  م 

 شود. درصد ديده نم  5و  1داري در سطح  اختوف معن 

در آزماي  جتار عمود بر الياف كوه تنهوا مقاوموت در     

گيرد متاهده گرديد  قرار م  يريگ مورداندازه  يحد االست

كه ميانگين آن در حالت تر و خت  و كل آن بوه ترتيوب   

بووده كوه در    مگوا راسوكال   354/1و  33/11 ،311/4برابر 

ويرر مازنودران  اجرا رلت  يريگ مورداندازه طقامقايره با من

ختو  و   ،بدون در نظر گرجتن ارتفاع منطقه در حالت تور 

 ،81/0شوفارود گوويون  و  88/8و  13/13 ،13/4كول برابور   

 د.ان ا بودهبيتترين مقدار را دار مگا راسكال 40/1و  11/11

در آزماي  كت  عمود بر الياف كه تنهوا مقاوموت در   

گيرد متواهده گرديود    قرار م  يريگ مورداندازهحداكثر بار 

برابور  ميانگين آن در حالت تر و خت  و كل به ترتيب كه 

در مقايره بوا  بوده كه  مگا راسكال 381/4و  151/4 ،01/4

اجرا رلت ويرر مازنودران بودون در    يريگ مورداندازهمناطق 

خت  و كول برابور    ،نظر گرجتن ارتفاع منطقه در حالت تر

و  11/5 ،131/4و شوووفارود گووويون  31/5و  11/0 ،51/4

 اند. بيتترين مقدار را دارا بوده مگا راسكال 511/4

آزماي  مقاومت بوه بورش مووازي اليواف حوداكثر       در

شود متاهده گرديود كوه ميوانگين     گيري م  مقاومت اندازه

 ،145/1آن در حالت تر و ختو  و كول بوه ترتيوب برابور      

مقايرووه منوواطق بوووده در  مگووا راسووكال 358/1و  11/11

اجرا رلوت شوفارود بودون در نظور گورجتن       يريگ مورداندازه

 ،11/8ختوو  و كوول برابوور  ،ارتفوواع منطقووه در حالووت توور

  بيتترين مقودار را دارا بووده   مگا راسكال 11/11و  83/11

 تووثثيردر حالووت توور و ختوو  عاموول ارتفوواع تنووه   اسووت.

 نداشته است.در اين مقاومت  گونه نيابر روي  يدار  معن

ربه ميوانگين آن بوراي   در مورد آزماي  مقاومت به ضو 

در حالت تور   اجرا رلت در چهار منطقه رويتگاه  به ترتيب

 411/1و  511/3 ،013/1 ،111/3و ختوو  و كوول برابوور  

آمود كوه در مقايروه مقاوموت      بوه دسوت  متر  دركيلوگر  

اجوورا رلووت منطقووه لوووه   موردبررسووطق ادر منوو گونووه نيو ا

و  3/1 ،5/1 گلرتان به ترتيب در حالت تر و خت  و كول 

 است.بيتترين مقدار دارا بوده متر  دركيلوگر   41/1

است كه با توجه بوه   مرئلهبيانگر اين نتايج   طوركل به

هواي   رويتوگاه در  مكوانيك   هواي  مقاوموت هاي  گيري اندازه

 ،ويرر مازندرانشفارود گيون،  منطقهمختلو شمال ايران 

شوفارود  منطقوه  رلت  اجراگونه و لوه گلرتان  سنگده ساري

بواالتري  مكوانيك    هاي مقاومتدركل داراي و ويرر گيون 

جوز    يبند ردهو در  است نربت به ساير مناطق ايران بوده

با توجه به تفواو    .گيرد سب  قرار م  بر  رهن يها چوب

عوامول   ريتوثث مختلو كه تحت  يها تگاهيرودر  ها مقاومت

خا  و هوا بوده بنوابراين در كاشوت درختوان جهوت      آب،

 رديو گ  مصور   ها جنگلكه از طرف سازمان  يكار جنگل

و  منطقه بر اين خواص اهميوت زيوادي دارد   ريتثثدانرتن 

دانرتن اينكه  ؛ واست مؤثردر كاربرد اصول  قطعا  چوب  

از كودا  رويتوگاه اسوت در دوا  و     شوده  قطوع گونه اجوراي  

خواهد داشت بهترين كواربرد در   ريتثثب  اومت سازه چومق

 شود ريتنهاد م  يكار روك صنايع مبلمان و 
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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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