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 1388بهمن : تاريخ پذيرش                           1388  تير: تاريخ دريافت

 
 چكيده

  حفاظتي سلكورهدا، اثر اشباع با م (Quercus castaneafolia)بلندمازودرون در اين تحقيق با هدف شناخت دوام طبيعي چوب 
 برابر هاي آزمونينمونه ابعاد و ASTM استاندارد D-1758-86 شماره نامهچارچوب كلي اين تحقيق براساس آيين. دشنيز بررسي 

mm 457×19×19 تيمارها شامل چوب درون بلندمازو در . ها از چوبهاي راست تار و بدون عيوب مشهود انتخاب شدند نمونه.دوب
چمستان (نمونه هاي آزموني در دو ايستگاه تحقيقاتي .  عدد بود20ماريو تكرارهاي هر ت% 5 اشباع شده با سلكور  و طبيعيهايحالت

 در حالت بلندمازوگونه  چوب ، براساس نتايج اين بررسي. ، داخل خاك نصب شدند)تان مازندران و شلمان در استان گيالندر اس
 . ماه  تخريب نشدند 60هاي اشباع شده با سلكور پس از  يك از نمونه هيچ. باشدكم دوام  ميبسيار  طبيعي
 
  .سلكورو  رچاشباع، قا  آزمايش ميداني، بلندمازو،: كليديهايواژه

 
 مقدمه

چوب در استانهاي شمالي كشور و استفاده از 
خصوص در روستاها، به علت فراواني نسبي باالتر،  به

اين چوبها عمدتاً به صورت خام و . گسترش بيشتري دارد
 ساله حجم زيادي از همه. شوندتفاده ميتيمارنشده اس

ا در  و يباشندي كه با خاك در تماس م تيمارنشدههاي چوب
، دچار انواع پوسيدگي و شرايط نامطلوب قراردارند

اين طريق  زيادي نيز از هايتشوند و خسار مييدگزحشره
ه عمر مفيد تراورسهاي را. شودبه اقتصاد كشور وارد مي

هاي چوبي حصاركشي و آهن، چوبهاي تونلي معادن، پايه

ايگزيني آنها مستلزم هاي چوبي بسيار پايين است و جخانه
 .باشدبر منابع طبيعي كشور ميداري بيشتر رشار بهره بف

تواند راهنماي خوبي شناخت دوام طبيعي انواع چوبها مي
نشان دادن . براي انتخاب چوب در مصارف مختلف باشد

تواند حفاظتي در افزايش دوام چوبها، مياثر اشباع با مواد 
در  از چوبهاي كم دوام و حفاظت نشدهمانعي در استفاده 
، چه بسا ممكن است اين چوبها در باشدمصارف مختلف 

تحقيقات . صنايع ديگر، ماده اوليه بسيار مناسبي باشند
 در در شرايط ميدانيخصوص دوام چوبها انجام شده در 

 دوام چوبها در يبررسولي  ايران بسيار محدود مي باشد
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 سابقه ي دارا(Laboratory test) يشگاهيط آزمايشرا
 و عمدتا مربوط به دوام در مقابل قارچها ستينسبتاً خوب

 و اثر ديبا بررس) 1375(پارساپژوه و همكاران. باشديم
ك و يدكروميم، اسي كرومات پتاسيب (CAC يماده حفاظت

م، فلئورور ي كرومات پتاسيب (CFKو ) سولفات مس
 راش، ممرز و يهابر دوام چوب) م و سولفات مسيپتاس

 در اوضاع يور و غوطهقيصنوبر با دو روش اشباع عم
دند كه يجه رسين نتيبه ا) نوشهر(ران ي شمال اييآب و هوا

 ين گونه هاي بي داري، تفاوت معن%1در سطح اعتماد 
 باال، يمذكور از نظر دوام چوب پس از اشباع با روشها

 گونه ي براCFK ياستفاده از ماده حفاظت. وجود ندارد
 راش يرا بCAC ي ممرز و صنوبر و ماده حفاظتيها

و  تبارفيروزجايي بعر .ص  داده شديمناسب تشخ
ي دوام چوب برون و در يك بررس) 1371(پارساپژوه

مازو را در حالتهاي طبيعي و تيمار شده با چوب درون بلند
ل و روپينگ در مقابل قارچ  كرئوزوت با روشهاي بت

اين نتيجه رسيدند كمان مورد بررسي قرار داده و به رنگين
برون و چوب) پوسيدگي( د كاهش جرم درصكه

درون در تيمارهاي مختلف متفاوت بوده و  چوب
تهاي لمقاومتهاي فشاري موازي الياف و سختي در حا

. اند اشباع شده با روشهاي بتل و روپينگ يكسان بوده
رغم مصرف كمتر كرئوزت در روش روپينگ نسبت به  به
شهاي بتل و هاي اشباع شده به رو  قارچ بر روي نمونه،بتل

عرب  .روپينگ رشدي نداشته و اثرش يكسان بوده است
  اكاليپتوسدوام چوب) 1383(تبار و همكاران

(Eucalyptus intertexta) را در حالتهاي طبيعي و تيمار 
 Trametes) كمان رنگينمقابل قارچ شده در

versicoler) اثر  در اين تحقيق،.قرار دادندمورد بررسي 
 5×5/2×5/1هايي به ابعاد  رون نمونهقارچ برروي چوب د

 در آزمايشگاه Kolleshale سانتيمتر، با روش 6×2×2و 
ي  مورد ارزياب B.S.838 و DIN 52175 طبق استانداردهاي

هاي  قارچ بر روي نمونه نتيجه گرفتند كه آنها. قرار گرفت
ه و برروي داشت% 4 دوام طبيعي، كاهش جرمي كمتر از

ثيري نداشت و چوب درون تأهاي اشباع شده،  نمونه
E.intertexta در  .شودبادوام محسوب مي، جزء چوبهاي

يعي چوب بلندمازو اين تحقيق با هدف شناخت دوام طب
  نيز  حفاظتي  سلكوراده، اثر اشباع با مقارچها در مقابل
 .شدبررسي 

 
 مواد و روشها

 نامهنييق براساس آين تحقي ا در: ي آزمونيهانمونه
 ينمونه ها  ،ASTM استاندارد D-1758-86شماره 

. ل شدنديط، تبدي محيجهت خشك شدن در دما يآزمون
 از  كه بودmm  457×19×19تبديل شده يابعاد نمونه ها

 .مشهود انتخاب شدندوب ي راست تار و بدون عيچوبها
 ،شاهد هايبلندمازو در حالتمارها شامل چوب درون يت

هر  براي وبودند  % 5ر شده با سلكو ، اشباعيعيطبدوام
 پس ي آزمونينمونه ها.  قطعه نمونه انتخاب شد20مار يت
با ماده ) بتل( رپ به روش سلول ،نين ابعاد و توزيي تعاز

سولفات مس متبلور (  محلول در آب سلكور يحفاظت
%) 7/1د كروميو اكس% 3/48م ي كرومات سدي، ب50%

 %5 و غلظت آن ċ25درجه حرارت محلول . اشباع شدند
م ساعت و فشار ي به مدت ن-bar85/0ه برابر يخأل اول. بود
bar  15 ز ي نييمدت خأل نها.  ساعت اعمال شد3 به مدت
 سلكور برابر) ماده خشك(ن جذب يانگي م.قه بودي دق15

kg/m3  5/28پس از ي آزمونينمونه ها  .به دست آمد 
 ي در دمايت ماده حفاظتي ماه جهت تثب2اشباع حدود 

  . شدندينگهدار) ċ25(شگاه ياآزم ط يمح
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به هاي آزموني نمونه :استقرار نمونه ها در خاك
 در روش نصب .صورت عمودي در خاك نصب شدند

نصف نمونه در بيرون از خاك   طور تقريبيبهعمودي، 
 و در مواقعي كه رطوبت خاك مناسب باشد، گيردميقرار 

در  .يب خاك كمتري داردها نياز به تخر ارزيابي نمونه
هاي آزموني در ايستگاه  استان مازندران، اولين نمونه

چمستان در قسمت جنوب ايستگاه و در زمين با شيب 

ماليم و خاك تقريباً رسي كه داراي زهكشي مناسب نيز 
در استان گيالن، . نصب شدند1379است، در تابستان 

تگاه  درايس1379هاي آزموني در تابستان  اولين نمونه
تان لنگرود واقع در شهرس طبيعي شلمان تحقيقات منابع

باشد ولي  داراي زمين هموار مي محل نصب. نصب شدند
به علت وجود ماسه، داراي زهكشي مناسب نيز 

  .)1شكل(است

 

 
  شلمانايستگاه در هاي آزموني   نصب نمونه-1شكل

 
اندازه گيري و تخمين  :ها معيارهاي ارزيابي نمونه
لي آزمايشگاهي و ميداني دوام چوبها به دو روش اص

معيار درجه بندي دوام در روش . تقسيم مي شود
 mm50×50هاي  آزمايشگاهي، درصد كاهش جرم نمونه

باشد كه  در مجاورت با قارچ در مدت زمان مشخص مي
در اين روش، كاهش . همبستگي تقريبي با دوام آنها دارد

 تا 15 درصد متناسب با طول عمري در حدود 5 تا 0جرم 
 15 تا 10 درصد متناسب با طول عمر 10 تا 5 سال، 20

 سال و درصد 10 تا 5 درصد متناسي با 30 تا 10سال، 

كاهش جرم بيش از اين مقدار متناسب با طول عمر كمتر 
در روش ميداني، بلوكهاي چوبي در .  سال است5از 

معرض تخريب عوامل مخرب قرار مي گيرند و طول عمر 
چوبها براساس طول عمر آنها در ).  1( مي شودبرآوردآنها 

 دسته وبه شرح 5مقابل عوامل ايجاد پوسيدگي به 
 :زيرتقسيم مي شوند

 با طول عمر بيش (Very Durable) خيلي با دوام -1
  سال و تقريباٌ ايمن در برابر پوسيدگي25از 
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 سال و 25 تا 15 با طول عمر (Durable) بادوام -2
 مقاوم در برابر پوسيدگي

 تا 10 طول عمر(Moderately durable)ام متوسط دو-3
  سال و مقاوم در برابر پوسيدگي در محيطهاي خشك15

 سال و 10 تا 5 طول عمر(Non-Durable) كم دوام -4
 .نبايد در محيطهاي مرطوب باشد

 سال و 5 طول عمر كمتر از (Perishable)بي دوام  -5
 .حتماٌ بايد تيمار شود

ها به صورت كيفي و براساس  مونهارزيابي ندر اين تحقيق 
در  . انجام شدASTM استاندارد D-1758-96آيين نامه شماره 

  0   تا"عدم تخريب" براي 10اين استاندارد، درجه بندي از 
 )1جدول(   متغير است"شكست نمونه"براي  

 

  قارچهاها به وسيله بندي ميزان تخريب نمونه درجه– 1جدول
 درجه تخريب وضعيت نمونه

  فاقد آثار پوسيدگي-سالم
 سطح مقطع نمونه% 3 تا عالئم پوسيدگيداراي 
 سطح مقطع نمونه%  10تا % 3يپوسيدگ
 سطح مقطع نمونه%  30تا % 10يپوسيدگ
 سطح مقطع نمونه%  50تا % 30يپوسيدگ
 سطح مقطع نمونه%  75تا % 50يپوسيدگ

 شكست نمونه

10 
9 
8 
7 
6 
4 
0 

 

ها، در هر ارزيابي با  عالوه بر ارزيابي كيفي نمونه
  (Strength Ratio)برداشت تعدادي نمونه، نسبت مقاومت

باشد، نيز  كه در اينجا گوياي افت مقاومت مكانيكي مي
 .گيري شد اندازه
 
 جينتا

در ايستگاه چمستان در : ها نتايج ارزيابي كيفي نمونه
 ماه استقرار، آثار پوسيدگي 8هاي دوام طبيعي پس از  نمونه

هاي پوسيدگي نشانه ماه 14نبود ولي پس از مشهود 
 پس از دو سال دچار پوسيدگي متوسط شده و .مشهود بود

 51 و پس از ها شديد بود  سال، تخريب در نمونه3پس از 
در ايستگاه . ها به طور كامل تخريب شدند ماه نمونه

 ماه اول اتفاق افتاد و پس 6شلمان، شروع تخريب پس از 
ها به طور كامل تخريب   در خاك، نمونه ماه استقرار32از 

 و زايشي قارچاندام با توجه به ظهور  .)3شكل(شدند
قارچ عمده مخرب ، هاشده در نمونهپوسيدگي سفيد ايجاد

هاي اشباع شده با  نمونه.  دن بوها، قارچ رنگين كما نمونه
  در خاك تخريب نشدند ماه استقرار60سلكور پس از 

 .)2 و شكل2جدول(

 
 اي درايستگاههاي چمستان و شلمان هاي آزموني گونه بلندمازو در بازديدهاي دوره  نتايج ارزيابي نمونه-2لجدو

    )ماه(مدت  استقرار                         
  و درجه تخريبتيمار

6 13 24 32 36 47 51 

 چمستان دوام طبيعي
 شلمان

10 
 (0)كامل تخريب 3  (0)كامل تخريب 7 9 9

 چمستان سلكور  با شدهاشباع
 شلمان

10 
10 

10 
10 

10 
10 

10 
10 

10 
10 

10 
10 

10 
10 
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 )پايين( ماه و عدم تخريب نمونه اشباع شده14پس از  )باال( كمان در نمونه اشباع نشده رشد قارچ رنگين-2شكل

 استقرار در خاك در ايستگاه شلمان  ماه51 پس از
 

 
 ن استقرار در خاك در ايستگاه شلماماه32طبيعي بلندمازو پس از  هاي دوام  پوسيدگي شديد در نمونه-3شكل

 
در هر ارزيابي با برداشت  :گيري نسبت مقاومتاندازه

 ,Strength Ratio)تعدادي نمونه، نسبت مقاومت خمشي

SR)باشد،  ، كه در اينجا گوياي افت مقاومت مكانيكي مي
اين نسبت حاصل تقسيم ميانگين . گيري شد نيز اندازه
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ها پس از استقرار در خاك   مقاومت اندازه گيري شده نمونه
 كه معموالً به باشد هاي شاهد مي به ميانگين مقاومت نمونه

ميانگين تغيير مكان در جهت بار . شود درصد بيان مي
ل  و مدو(MOR)،  تنش حداكثر(Displacement)وارده 

هاي  ش استاتيك  نمونهآزمايش خم  در(MOE)االستيسيته
هاي مختلف  قاومت در دورهعنوان معيار افت مشاهد كه به

  MPa 8973  و mm 853/8،  MPa 85/82ترتيببود، به
 ).3جدول(به دست آمد

 

 بلندمازو شاهد هاي تيك نمونه نتايج آزمايش خمش استا-3جدول

 تغيير مكان رديف
(mm) 

 كثرتنش حدا
(MPa) 

 مدول االستيسيته
 (MPa) 

1 
2 
3 
4 
5 

409/7 
128/8 
885/7 
850/10 
399/8 

01/57 
55/76 
38/75 
14/95 
20/110 

6761 
8845 
8850 
8910 
11500 

 8973 85/82 535/8 ميانگين

 1682 38/20 346/1 انحراف معيار

 74/18 59/24 77/15 ضريب تغييرات
 

ــار و   ــر مكــان در جهــت ب ــانگين تغيي ــنش مي ارده،  ت
ــسيختگي   ــدول گـ ــا مـ ــداكثر يـ ــدول (MOR)حـ  و مـ

هاي  آزمايش خمش استاتيك  نمونه  در(MOE)االستيسيته
 ايـستگاه   مـاه اسـتقرار در خـاك در       6دوام طبيعي پـس از      

درجه به     ASTMبندي استاندارد   شلمان كه با معيار درجه    
 و mm 137/8،  MPa 27/53ترتيــب رســيده بودنــد، بــه9

MPa 6241 و    SRل گسيختگي و مدول االستيـسيته   مدو
  ) .4جدول( به دست آمد73/89  و85/82ترتيب به

 

 هاي دوام طبيعي نتايج آزمايش خمش استاتيك نمونه- 4جدول
  ماه استقرار در خاك در ايستگاه شلمان6بلندمازو پس از 

 تغيير مكان رديف
(mm) 

 تنش حداكثر
(MPa) 

 مدول االستيسيته
(MPa) 

1 
2 
3 
4 
5 

480/7 
063/9 
007/9 
247/6 
890/8 

38/50 
61/64 
32/51 
56/42 
49/57 

6210 
7095 
5605 
5884 
6408 

 6241 27/53 137/8 ميانگين

 568 27/8 243/1 انحراف معيار
 10/9 52/15 28/15 ضريب تغييرات

SR %    85/82 73/89 
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يانگين تغيير مكان در جهت بار وارده، مدول م
آزمايش   در(MOE)ل االستيسيته و مدو(MOR)گسيختگي
ماه  13 هاي دوام طبيعي پس از تيك  نمونهخمش استا

ايستگاه چمستان كه با معيار استقرار در خاك در 

 بودند، رسيده 9به درجه   ASTMبندي استاندارد درجه
   و MPa 8057و  mm 440/9،  MPa56/77به ترتيب

SRو 93 ترتيبتگي و مدول االستيسيته  بهمدول گسيخ 
 ) .5جدول( به  دست آمد90

 

 هاي دوام طبيعي نتايج آزمايش خمش استاتيك نمونه-5جدول 
  چمستاناستقرار در ايستگاه ماه 13بلندمازو پس از 

 تغيير مكان رديف
(mm) 

 مدول گسيختگي
(MPa) 

  مدول االستيسيته
(MPa) 

1 
2 
3 
4 
5 

519/9 
423/8 
160/9 
550/13 
548/6 

82/91 
56/75 
60/74 
10/85 
71/60 

9576 
8677 
7400 
7244 
7387 

 8057 56/77 440/9 ميانگين

 1029 80/11 569/2 انحراف معيار

 77/12 21/14 21/27 ضريب تغييرات

SR %  93 90 
 

ــدول    ــار وارده، م ــت ب ــان در جه ــر مك ــانگين تغيي مي
ايش خمش استاتيك  آزم و مدول االستيسيته در گسيختگي

مـاه اسـتقرار در خـاك در        24از  طبيعي پس   هاي دوام   نمونه
  ASTMبندي استاندارد   ايستگاه چمستان كه با معيار درجه     

  mm  673/9، MPaترتيـب رسـيده بودنـد، بـه    7به درجـه 
ل گـسيختگي و مـدول   مـدو SR   و MPa 6946 و 11/66

) 6جـدول ( دست آمد   به 4/77 و   8/79رتيب  تاالستيسيته  به  
. 

 

 بلندمازو پس هاي دوام طبيعيك نمونه نتايج آزمايش خمش استاتي -6جدول 
 چمستانايستگاه در استقرار  ماه 24از 

 تغيير مكان رديف
(mm) 

 تنش حداكثر
(MPa) 

 مدول االستيسيته
(MPa) 

1 
2 
3 

660/13 
517/7 
847/7 

96/79 
55/48 
82/69 

6836 
5781 
8220 

 6946 11/66 673/9 ميانگين
 1223 03/16 453/3 انحراف معيار

 61/17 25/24 69/35 يراتضريب تغي
SR %  8/79 4/77 
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ميانگين تغيير مكان در جهت بار وارده، مدول 
آزمايش خمش استاتيك  و مدول االستيسيته در گسيختگي

ماه استقرار در خاك در  47طبيعي پس از هاي دوام نمونه
 ASTMبندي استاندارد ايستگاه چمستان كه با معيار درجه

 mm 559/4، MPa د، به ترتيب رسيده بودن3به درجه 

و مدول  ل گسيختگيمدوSR  و MPa 4329و  44/24
دست به  24/48 و 5/29ترتيب  االستيسيته  به

 ) .7جدول(آمد

 
 طبيعيهاي دوامونه نتايج آزمايش خمش استاتيك نم-7جدول

  چمستان ايستگاهدراستقرار  ماه 47بلندمازو پس از 

 تغيير مكان رديف
(mm) 

 ثرتنش حداك
(MPa) 

 (MPa)مدول االستيسيته

1 
2 
3 
4 
5 

885/4 
963/4 
834/4 
377/4 
764/3 

53/24 
45/39 
03/21 
29/14 
93/22 

4361 
6395 
3752 
2507 
4632 

 4329 44/24 559/4 ميانگين

 1416 25/9 0/498 انحراف معيار

 70/32 84/37 92/10 ضريب تغييرات

SR %  5/29 24/48 
 

 بحث
ستان در  دوام طبيعي در ايستگاه چمهاي آزموني  نمونه

ستان ماه و در ايستگاه شلمان در ااستان مازندران در مرداد
ها قبل از نصب  نمونه. ماه نصب شدندگيالن در شهريور

داراي رطوبت تعادل در كرج بودند و طبعاً تا رسيدن به 
براساس . رطوبت مناسب، مساعد حمله قارچها نبودند

 ماه 6هاي بلندمازو پس از  ، نمونهارزيابيهاي انجام شده
 ماه در ايستگاه 32مورد حمله قارچها قرار گرفته و پس از 

 ماه در ايستگاه چمستان به طور كامل 51شلمان و پس از 
 .)4شكل( رسيدند2 تا0تخريب شده و به درجه تخريب 

 نيز متناسب با افت درجه (SR)افت شديد نسبت مقاومت
تخريب در ايستگاه شلمان شدت . ها بود كيفيت نمونه

اين نتيجه گوياي نياز . بيشتر از ايستگاه چمستان بود
مناطق پرباران مثل استان گيالن بيشتر به حفاظت چوب در 

 .باشد مي

با توجه به رشد كالهك قارچ رنگين كمان بر روي 
هاي بلندمازو،  ها و نيز پوسيدگي سفيد در نمونه نمونه

توان قارچ  ها را مي ونهعامل اصلي تخريب قارچي در نم
 توجه به طبقه بندي اعالم شده  و بارنگين كمان اعالم كرد

 طبقه بندي مي " بي دوام"فوق، چوب بلندمازو در رديف 
 دروندوام چوبنيز  در بررسي آزمايشگاهي .شود

  جرمبلندمازو در مقابل قارچ  رنگين كمان با كاهش 
 بقه بندي ط"كم دوام" درصد، در رديف چوبهاي 62/20
 با توجه به نتيجه تحقيق ميداني ارزيابي دوام. )5(شد
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   نتايج ارزيابي نمونه هاي بلندمازو در برابر تخريب قارچي-4شكل

 
چوب بلندمازو، همبستگي مثبتي بين نتايج اين  تحقيق و 

هاي اشباع   نمونه. بررسيهاي آزمايشگاهي مشاهده مي شود
در دو ايستگاه استقرار ماه  60شده با سلكور پس از 

اعالم نظر در خصوص . چمستان و شلمان  تخريب نشدند
 نياز به بررسي شدهياداثر طوالني مدت مواد حفاظتي 
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Abstract  

 With the aim of measuring the durability of Oak wood (Quercus castaneafolia), 2×2×45cm 
wood samples were prepared. The treatments were included natural wood and impregnated with 
Celcure. Wood samples with 20 replication installed in 2 zones in north of Iran included 
Chamestan and Shalman in Mazanderan and Gilan provinces respectively. Evaluation of 
samples was done qualitatively based on ASTM D-1758-01. According to the results of 
periodically evaluation, Oak wood is “perishable”. All of the Celcure impregnated samples after 
60 months were sound. Stating on longtime result of wood preservative effect needs more 
investigation.  
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