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  1 و حبيب اله عرب تبارفيروزجايي1علي رضانژاد

 rezanejad@rifr-ac.ir :  پست الكترونيك  تهران،  ايران13185-116صندوق پستي  كشور، اعضاي هيئت علمي مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع-1

 

 چكيده

سلكور و د حفاظتي وار مقابل موريانه، اثر اشباع با مد بلندمازودرون در اين تحقيق با هدف شناخت دوام طبيعي چوب 
ابعاد  و ASTM استاندارد D-1758-86 شماره  نامهقيق براساس آيينچارچوب كلي اين تح. نيز بررسي گرديدكرئوزوت 

تيمارها شامل .  بدون عيوب مشهود انتخاب شدنداز چوبهاي راست تار وها   نمونه.دوب mm 457×19×19برابر هاي آزموني نمونه
.  عدد بود20كرارهاي هر تيمار و اشباع شده با كرئوزوت و ت% 5 طبيعي، اشباع شده با سلكور هايبلندمازو در حالتچوب درون 

هاي اشباع شده با سلكور پس  يك از نمونه هيچ. دباش  ميدوام كمبسيار طبيعي در حالت يادشدهبراساس نتايج اين بررسي  گونه 
هاي اشباع شده با سلكور و   ماه استقرار در خاك در ايستگاه الباجي و نمونه36 ماه  و اشباع شده با كرئوزوت پس از 60از 

 .  تخريب نشدندت ماه در ايستگاه ميش مس41كرئوزوت پس از 
 

 .موريانهكرئوزوت  و سلكور، اشباع،   آزمايش ميداني،بلندمازو، :كليديهاي  واژه
 

 مقدمه

 كه با تيمارنشدههاي  ساله حجم زيادي از چوبهمه
 باشند، دچار انواع پوسيدگي و حشره  ميخاك در تماس

دي نيز از اين طريق به شوند و خسارات زيا  ميزدگي
چوبهايي كه در مناطق موريانه  .شود  مياقتصاد كشور وارد
ها قرار  شوند، در معرض حمله موريانه خيز استفاده مي

آهن، چوبهاي تونلي   عمر مفيد تراورسهاي راه.دارند
چوبي هاي  چوبي حصاركشي و خانههاي  معادن، پايه

 فشار بهره ايگزيني آنها مستلزمبسيار پايين است و ج
 شناخت دوام .باشد  ميداري بيشتر بر منابع طبيعي كشوررب

تواند راهنماي خوبي براي انتخاب   ميطبيعي انواع چوبها
نشان دادن اثر اشباع با . چوب در مصارف مختلف باشد

تواند مانعي در   ميمواد حفاظتي در افزايش دوام چوبها،
در مصارف استفاده از چوبهاي كم دوام و حفاظت نشده  

 ممكن است اين چوبها در صنايع ،مختلف گردد، چه بسا
 . ديگر، ماده اوليه بسيار مناسبي باشند

 تحقيقات انجام شده در خصوص دوام چوبها در 
  در ايران بسيار محدود و در شرايط ميدانيمقابل موريانه

بررسي دوام چوبها در شرايط آزمايشگاهي ولي ، باشد مي
(Laboratory test) داراي سابقه نسبتاً خوبي است و 

پارساپژوه . عمدتا مربوط به دوام در مقابل قارچها مي باشد
 CAC ماده حفاظتي وبا بررسي اثر د) 1375(و همكاران

و ) بي كرومات پتاسيم، اسيدكروميك و سولفات مس(
CFK) پتاسيم و سولفات كرومات پتاسيم، فلئورور  بي
 صنوبر با دو روش هاي راش، ممرز وبر دوام چوب) مس

 آب و هوايي شمال شرايطاشباع عميق و غوطه وري در 
كه در سطح اعتماد به اين نتيجه رسيدند ) نوشهر(ايران 

 از نظر دوام يادشدههاي  داري بين گونه ، تفاوت معني1%
استفاده . چوب پس از اشباع با روشهاي باال، وجود ندارد

 و صنوبر و  براي گونه هاي ممرزCFKاز ماده حفاظتي 
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.  براي راش مناسب تشخيص  داده شدCACماده حفاظتي 
ضمن بررسي دوام چوب ) 1382( عرب تبار و همكاران

 در مقابل قارچ (Eucalyptus camaldulensis)اكاليپتوس 
 و موريانه هاي (Trametes versicolor) رنگين كمان

منطقه الباجي خوزستان ، ميزان تخريب نمونه هاي شاهد 
اعالم % 30 سال استقرار در خاك، 7پتوس را پس از اكالي

نمونه هاي اشباع شده با سلكور و كرئوزت پس از . كردند
در ها  رغم حضور موريانهبه  سال استقرار در خاك و 7

) 1996( و همكاران  Lin .اطراف نمونه ها، تخريب نشدند
 Westernبا آزمايش بلوكهاي چوبي از گونه هاي وارداتي

hemlock (Tsuga sp.) ،Chinese fir (Cunninghamia 

lanceolata)،  Japanese fir (Cryptomeria japonica) ،
Hard maple (Acer sp.) ،Red meranti (Shorea  sp.)و  

Red oak (Quercus sp.) به همراه  American Taiwan 

red pine (Pinus taiwanensis)  به عنوان شاهد، دوام 
 Formosanقابل موريانه طبيعي آنها را در م

(Coptotermes formosanus)معيار .  اندازه گيري نمودند
 مرگ ومير موريانه ها، كاهش وزن ،ها ارزيابي نمونه

براساس نتايج اين . ها و درجه تخريب آنها بود نمونه
 دوام مك Hemlock مقاومترين و Red merantiتحقيق 

  مقاومترChinese firاز  Japanes fir .بودها   گونهترين
با بررسي آزمايشگاهي ) 1995(ران ا و همكWang  .بود

  yellow cedar دوام چوبهاي مهم وارداتي به تايوان شامل
(Chamaecyparis nootkatensis) red cedar (Thuja 

plicata) ، western hemlock (Tsuga heterophylla) ،
douglas fir ، (Quercus alba) White oak ، maple 

(Acer sp.)  ،  Fokien cypress (Fokienia hodginsii) 
 به صورتهاي بلوك چوب و پودر چوب در مقابل موريانه 

Coptotermes formosanus به اين نتيجه رسيدند كه گونه 
 Fokien cypress  و Yellow  cedar ، Red cedar هاي

 همكاران وReyes .داراي باالترين دوام طبيعي بودند
 آزمايش ميداني بررسي دوام طبيعي چوب با) 1995(

  در مقابل موريانه وبي مناطق گرمسيرچ گونه 6درون 

Heterotermes sp. به اين نتيجه رسيدند كه به طور كلي 
 ،Guarea chichon شامل چوبهاي جنگلهاي باراني 

Licania platypus، Lysiloma acapulcensis، 

Quararibea funebris، Schizolobium parahibumو 

Swietenia macrophylla   گونه از جنگلهاي بلوط7و -

 به اين نتيجه .Heterotermes sp  در مقابل موريانهكاج 
مقاومتر رسيدند كه به طور كلي چوبهاي جنگلهاي باراني 

براساس . كاج هستند-از چوبهاي جنگلهاي بلوط
 ،Guarea chichon  هاي ارزيابيهاي انجام شده گونه

Swietenia macrophylla  و Quararibea funebris  به 
  وQuercus crassifoliaعنوان مقاومترين و گونه هاي  

Alnus jorullensis به عنوان كم دوام ترين چوبها 
در اين تحقيق با هدف شناخت دوام . بندي شدند دسته

طبيعي چوب بلندمازو در مقابل موريانه، اثر اشباع با مواد 
 .رئوزوت  نيز بررسي گرديدحفاظتي  سلكور و ك

  

 مواد و روشها

چارچوب كلي اين تحقيق براساس : هاي آزموني نمونه

.  بودASTM استاندارد D-1758-86 شماره  نامه آيين
 گرده بينه بلندمازو با 3نمونه هاي آزموني ازچوب درون 

 سانتيمتر از منطقه فريم سوادكوه تهيه 80قطرهاي باالي 
و دسته بندي جهت ها  وليه گرده بينهپس از تبديل ا. دندش

هاي آزموني  به نمونهها  خشك شدن در دماي محيط، تخته
 mmبرابر ابعاد نمونه هاي آزموني. تبديل شدند

از چوبهاي راست تار و بدون ها   و نمونه19×19×457
 .   عيوب مشهود انتخاب شدند

بلندمازو  تيمارها شامل چوب درون :تيمار و تكرار 

و اشباع شده % 5 طبيعي، اشباع شده با سلكور ايهدر حالت
با كرئوزوت مورد مصرف در اشباع تراورسهاي راه آهن و 

 .   عدد بود20تكرارهاي هر تيمار 
از هاي آزموني پس  نمونه: با سلكورها  اشباع نمونه

) بتل(  به روش سلول پر،ينزاندازه بري، تعيين ابعاد و تو
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سولفات مس (لكور با ماده حفاظتي محلول در آب س
و اكسيد % 3/48، بي كرومات سديم %50متبلور 

 و ċ25درجه حرارت محلول . اشباع شدند%) 7/1كروم
 به مدت نيم -bar85/0خأل اوليه برابر . بود% 5غلظت آن 

.  ساعت اعمال شد3 به مدت bar  15ساعت و فشار 
 10ميزان جذب تعداد .  دقيقه بود15مدت خأل نهايي نيز 

ميانگين جذب .  آمده است1نه در جدول شماره عدد نمو
 .به دست آمدkg/m3  5/28 سلكور برابر) ماده خشك(

 ماه جهت تثبيت 2نمونه هاي آزموني پس از اشباع حدود  
نگهداري ) ċ25(آزمايشگاه  ماده حفاظتي در دماي محيط 

  .  شدند

     

 ظتي سلكور مشخصات نمونه هاي آزموني و ميزان جذب ماده حفا-1جدول  

 

 رديف (cm)ابعاد

 ضخامت عرض طول

وزن قبل از

 (g)اشباع

 ازوزن بعد

 (g)اشباع

جذب ميزان 

 (g)ناخالص

 ميزان جذب

 خالص
(kg/m3) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

7/40 

8/40 

7/40 

6/40 

9/40 

5/40 

7/40 

8/40 

7/40 

8/40 

64/2 

66/2 

74/2 

44/2 

44/2 

44/2 

27/2 

66/2 

70/2 

44/2 

34/2 

47/2 

54/2 

56/2 

63/2 

61/2 

66/2 

44/2 

44/2 

73/2 

21/161 

79/176 

25/172 

96/178 

17/176 

42/185 

81/190 

63/198 

97/189 

75/190 

43/301 

42/306 

22/317 

14/324 

56/301 

75/337 

64/349 

43/372 

54/350 

54/348 

22/140 

63/129 

97/144 

18/145 

39/125 

33/152 

83/158 

8/173 

57/160 

79/157 

885/27 

179/24 

590/25 

523/28 

887/23 

792/30 

315/32 

816/32 

942/29 

029/29 

 506/28 87/148 97/330 096/182 2 /54 2 /53 40 /7 ميانگين
SD 114/0 166/0 114/0 073/ 11 45/ 24 811/14 1554/3 

 

 
 هاي آزموني پس نمونه:  ها با كرئوزوت شباع نمونها 

  به روش سلول پر، اندازه بري، تعيين ابعاد و توزيناز
ع با ماده حفاظتي كرئوزوت مورد مصرف در اشبا) بتل(

درجه حرارت محلول . تراورسهاي راه آهن  اشباع شدند
ċ90-85ثابت نگه مليات اشباع در سيلندر  و در طول ع

 به مدت نيم -bar85/0 اوليه برابر ءخال. داشته شده بود
.  ساعت اعمال شد3 به مدت bar  15ساعت و فشار 

ميانگين جذب  . دقيقه بود15مدت خأل نهايي نيز 

هاي  نمونه.  بدست آمد kg/m3 284/184 كرئوزوت برابر
 ماه جهت تثبيت ماده 2آزموني پس از اشباع حدود 

 .دحفاظتي در دماي محيط آزمايشگاه نگهداري شدن

 
براي ارزيابي ميداني  :در خاكها  استقرار نمونه

دو روش معمول نصب نمونه در  ،بررسي دوام چوب
به طور در روش نصب افقي، نمونه .  وجود دارد خاك

گيرد و به علت در معرض نور   ميدر زير خاك قرار ملكا
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ارزيابي . نبودن، به راحتي در دسترس موريانه قرار دارد
هاي افقي مستلزم كندن زمين و تخريب كلني  نمونه

در روش نصب عمودي، حدود نصف . موريانه  مي باشد

نمونه در بيرون از خاك قرار دارد و در مواقعي كه رطوبت 
يب خاك ها، نياز به تخر د، ارزيابي نمونهخاك مناسب باش

 ).1شكل(كمتري دارد
 

 

 

  به روش عمودي بدون تخريب محل نصب شده خارج نمودن نمونه نصب-1شكل

 

هاي آزموني پس از تعبيه پالكهاي آلومينيومي  نمونه
ها در هنگام ارزيابي، به  جهت سهولت در شناسايي نمونه

 در داخل خاك در  طولدوسوم تا صورت عمودي و
و ) 2شكل شماره(ايستگاههاي الباجي در استان خوزستان 
) 3شكل شماره (حسين آباد ميش مست در استان قم 

ها در  در استان خوزستان، اولين نمونه. نصب شدند
 در بين خطوط اكاليپتوس كاري ايستگاه 1380تابستان 

تحقيقات الباجي، وابسته به مركز تحقيقات كشاورزي و 
در اين ايستگاه آثار . بع طبيعي خوزستان، نصب شدندمنا

 روي درختان خشك اكاليپتوس و ها بر فعاليت موريانه
ها در  در استان قم، اولين نمونه. ها، كامالً مشهود بودعلف

 در ايستگاه تاغ كاري حسين آباد ميش 1381اواخر سال 
مست، وابسته به اداره كل منابع طبيعي استان قم نصب 

زمين منطقه داراي خاك شني است و آثار فعاليت . شدند
ها بر روي چوبهاي واقع در ايستگاه و محل نصب  موريانه

 .به وضوح مشهود بود
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 )ايستگاه الباجي( نصب نمونه هاي آزموني در خاك -2شكل

 

 
 )ميش مستايستگاه ( نصب نمونه هاي آزموني در خاك -3شكل

  
ها به  زيابي نمونه ار:ها معيارهاي ارزيابي نمونه

 D-1758-96صورت كيفي و براساس آيين نامه شماره 
ندارد، براي اين استا . انجام شدASTMاستاندارد 

ها،  ها و موريانهتخريب چوبها به وسيله قارچبندي  درجه
در هر دو آيين نامه . جدا و شبيه به هم داردهاي  آيين نامه

براي    0   تا»عدم تخريب« براي 10از بندي  درجه
 )2جدول(  متغير است»شكست نمونه«

 

 ها ها به وسيله موريانه ميزان تخريب نمونهبندي   درجه- 2جدول  

 درجه تخريب  وضعيت نمونه

  خوردگي ريز2 تا 1 فاقد آثار تخريب ِيا -سالم
 مقطع عرضي%  3خوردگي تا 

 مقطع عرضي% 10تا % 3نفوذ  
 مقطع عرضي% 30تا % 10نفوذ  
 مقطع عرضي% 50 تا %30نفوذ  
 مقطع عرضي% 75تا % 50نفوذ  

  و يا تخريب كامل شكست نمونه

10 

9 
8 
7 
6 
4 
0 
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 نتايج

ها در زمستان   اولين ارزيابي نمونه،در ايستگاه الباجي
براساس ارزيابي .  ماه انجام شد9همان سال و پس از 

ها در قسمت بيرون از  انجام شده، آثار فعاليت موريانه
ها را به صورت  نيمي از نمونه. ها مشهود نبود خاك نمونه

در . يك در ميان از خاك بيرون آورده و ارزيابي نموديم
ها به شدت فعال  ها درنمونه  موريانه،قسمت داخل خاك

ها خورده شده   درصد از حجم نمونه50بودند و تقريباً 
در وضعيت قبلي در دوباره ها  نمونه). 4جدول شماره(بود

 ماه و 6ارزيابي بعدي پس از حدود . ه شدندخاك قرار داد

قسمت . سال بعد انجام شد) فصل بسيار گرم(در مردادماه 
داخل به طور كامل تخريب شد و قسمت بيرون بيشتر 

ها به طور كامل به وسيله گل پوشانيده شده  نمونه
ها از سطح و داخل به  و موريانه) 5شكل شماره (بود

در ايستگاه . )4شكل(ودندها ب شدت در حال تخريب نمونه
 انجام شد كه آثار   ماه6ميش مست اولين ارزيابي پس از 

ماه به درجه 15پس از  . ها مشخص بود فعاليت موريانه
جدول ( ماه كامالً تخريب شد19  و پس از 4تخريب 
هاي اشباع شده در دو  هيچ يك از نمونه). 6شماره 

 .)7شكل (جي تخريب نشدندايستگاه ميش مست و البا

 

 

 

 

 )الباجيايستگاه (استقرار در خاك  ماه 15هاي دوام طبيعي بلندمازو پس از   نمونه تخريب-4شكل 
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 اي در ايستگاه الباجي   هاي آزموني گونه بلندمازو در بازديدهاي دوره  نتايج ارزيابي نمونه-4جدول  

          مدت استقرار

  تيمار 

6 

 ماه

 11  ماه9

 ماه

15 

 ماه

 20  ماه18

 ماه

 36  ماه28

 ماه

41 

 ماه

54 60 

         0   5    طبيعي دوام

 10 10  10  10  10 10 10 10  10  10 10 اشباع با سلكور

    10 10 10 10 10  10  10  10 اشباع با كرئوزت

 

  ميش مست  اي در ايستگاه هاي آزموني گونه بلندمازو در بازديدهاي دوره  نتايج ارزيابي نمونه-5جدول      

          مدت استقرار
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 جهت حفاظت در مقابل نورها  بر روي نمونه ايجاد پوشش گلي -5شكل 
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 )ايستگاه ميش مست(اك  بلندمازو تخريب قسمتهاي داخل خاك و بيرون خ– 6شكل

 

 

 )ايستگاه ميش مست(اشباع شدههاي  عدم تخريب نمونه –7شكل 

  بحث

هاي دوام طبيعي چوب   درصد از حجم نمونه50تقريباً 
 مقابل موريانه در درون بلندمازو براي ارزيابي دوام در

 ماه استقرار 9ايستگاههاي الباجي و ميش مست، پس از 
 15در خاك به وسيله انواع موريانه خورده شد و پس از 

 ماه در ميش مست به طور كامل 19ماه در الباجي و 
اي  با توجه به  نتايج حاصل از ارزيابي دوره. تخريب شدند

ازو در مقابل ها در دو ايستگاه مذكور، چوب بلندم نمونه

براساس  .)8شكل( باشد مي» دوام بي«موريانه چوب 
رندگان، چوب بلندمازو در مقابل حفاران اارزيابي نگ

دريايي در آزمايش ميداني نيز بسيار كم دوام بوده و پس 
 و )2( ماه استقرار در دريا در سواحل بوشهر9از 

 و پس )9( ماه در ساحل چابهار12و پس از ) 7(بندرعباس
به طور كامل تخريب ) 3( ماه در ساحل بندر ماهشهر21از 
 .شد
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 60هاي اشباع شده با سلكور پس از  يك از نمونه هيچ
 ماه استقرار در 36ماه و اشباع شده با كرئوزوت پس از 

هاي اشباع شده با سلكور  خاك در ايستگاه الباجي و نمونه

 تخريب تماه در ايستگاه ميش مس 41و كرئوزوت پس از 
اثر طوالني مدت اعالم نظر در خصوص . )9شكل( دنشدن

 . نياز به بررسي بيشتر دارديادشدهمواد حفاظتي 
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1-  Series1نمونه هاي دوام طبيعي و Series2نمونه هاي اشباع شده مي باشد . 
 

 ونه هاي بلندمازو در ايستگاه ميش مست نتايج ارزيابي نم-9 شكل
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Abstract  
With the aim of measuring the durability of Oak (Quercus castaneafolia), 2x2x45 cm samples were 
prepared. The treatments were included natural and impregnated with Celcure and creosote. Wood 
samples with 20 replication installed in 2 zones included Qom and Khozestan provinces. Evaluation of 
samples were done qualitatively and 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 and 
Creosote impregnated samples after 36 months installation in Khozestan, Celcure and creosote 
impregnated after 41 months in Qom were sound. Stating on longtime result of wood preservative effect 
needs more investigation.  
 
Key word: Oak, Field trial, Impregnation, Termite, Celcure and Creosote 
 

 

 

 


