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 چكيده

برگان تجارتي جنگلهاي  ( يكي از مهمترين پهنFagus orientalis Lipskyايران )راش 

خوبي كه دارد پيوسته مورد توجه صنايع دليل كيفيت بسيار  خزري است. چوب اين گونه به

 باشد. ويژه صنعت مبلسازي مي چوب كشور به

نامه  ينيا رعايت آساري ب در اين تحقيق ويژگيهاي مهندسي چوب راش جنگلهاي سنگده

D143-52  استانداردASTM و براي تعيين  هگيري شد و خشك اندازه )تر(دو حالت سبز در

مختلف با  يهاي حاصل از آزمايشها داده ،ارتفاع تنه و ياييتأثير عوامل رطوبت، جهات جغراف

هاي كامالً تصادفي مورد تجزيه و تحليل كولالب طرح بقفاكتوريل در روش آماري استفاده از 

 بندي شدند. بندي دانكن گروه و با استفاده از گروه هقرار گرفت

تحت تأثير ارتفاع نتايج تجزيه و تحليل آماري نشان داد كه ويژگيهاي مكانيكي راش 

رويشگاه, رطوبت نمونه,هاي آزموني, ارتفاعات مختلف درختان نمونه و به نسبت خيلي كمتر 

مقايسه مقاومتهاي بدست آمده با نتايج جهات جغرافيايي و تنه درخت بوده است. همچنين 

اسالم  مازندران و ويسر هنطقي مكانيكي صورت گرفته در مورد راش محاصل از آزمايشها

 سنگده از مقاومتهاي كمتري برخوردار است.نشان داد كه راش منطقه الن گي

 

 دانسيته, جرم ويژه نسبي,، .Fagus orientalis Lايران )شرقي(  راشكليدي:   هاي واژه

 مكانيكي وگيهاي فيزيكي  ويژ

 مقدمه
                                                      

 .ايران تهران، 18131-111مراتع، صندوق پستي  و مؤسسه تحقيقات جنگلها ت علميأهي وعض -1

E-mail: fardad.golbabaei@gmail.com 

 تكنسين بخش تحقيقات علوم چوب و كاغذ. -2
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برگان  ( يكي از مهمترين پهنFagus orientalis Lipskyراش ايران يا راش شرقي )

صورت آميخته و خالص بر روي شيبهاي شمالي  ي جنگلهاي خزري است كه بهتجارت

رشته كوه البرز مشرف به سواحل جنوبي درياي خزر از آستارا تا گرگان و در ارتفاع 

متر از سطح دريا گسترش دارد. به عالوه, در خارج از ايران, اين  2266تا  166حدود 

ياه, ناحيه مرمره و آنتاليا و بعضي نواحي گونه در قفقاز, بلغارستان, سواحل درياي س

( و در جنوب شرقي بالكان با راش اروپايي 16شمالي مديترانه در تركيه گسترش دارد )

(Fagus sylvatica) شود. اين گونه به لحاظ اقتصادي,  صورت مخلوط مشاهده مي به

و  شود هاي مهم ملي كشور محسوب مي سرمايهء مرغوبيت چوب و وسعت انتشار جز

درصد سطح كل جنگلهاي طبيعي  4/11اي در اقتصاد كشور دارد. حدود  سهم عمده

درصد كل درختان موجود  1/28درصد از حجم كل درختان سرپا و حدود  86شمال, 

هاي خالص  هاي راش ايران در توده دهد. ميانگين موجودي در هكتار توده را تشكيل مي

مترمكعب در  166تا  166هاي آميخته از  مترمكعب در هكتار و توده 146تا  436از 

 (.4هكتار متغير است )

برگان با دانسيته متوسط محسوب  ء پهنبندي جز چوب راش ايران از نظر طبقه

چوبي است نسبتاً سنگين, مقاوم به ضربه و براي مصارفي نظير تهيه روكش,  شود. مي

آهن و ... بسيار  اهسازي, كارهاي ساختماني, نجاري عمومي, تراورس ر درب و پنجره

 باشد. مناسب مي

شناخت ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي و تغييرات آنها در رويشگاهاي مختلف در 

اي برخوردار  جهت استفاده اصولي و بهينه از منابع جنگلي محدود كشور از اهميت ويژه

در اند كه  هاي چوبي به خوبي دريافته است. در سالهاي اخير, مهندسان و طراحان سازه

هاي چوبي نيز مانند هنگام استفاده از ساير مواد و مصالح  ها و سازه طراحي ساختمان

بايست اصول مهندسي را رعايت كنند. بدون ترديد هنگام طراحي و محاسبات آنها  مي

هاي مورد نياز را به  بايد از ويژگيها و مقاومتهاي چوب آگاهي كامل داشته و داده

داشته باشند تا بتوانند در طراحي و محاسبات از آنها  صورت جداول مجاز در اختيار



 177 2شمارة  11م چوب و كاغذ ايران جلد مجلة پژوهشي تحقيقات علو

رغم گسترش مصارف چوب در كشور هنوز بررسيهاي الزم  بهأسفانه استفاده نمايند. مت

و كافي در زمينه تعيين ويژگيها و مقاومتهاي چوب گونه راش ايران و تغييرات آنها در 

 موجود است رويشگاههاي مختلف صورت نگرفته و اطالعات بسيار اندكي 

 (.3و  1،1،1،4،8،2،1)

در كشور تركيه نيز چند سال گذشته بررسيهايي در زمينه ويژگيهاي فيزيكي و 

( صورت گرفته است. در اين راستا محققان .Fagus orientalis Lمكانيكي راش )

 ضمن ارائه ميانگين ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي چوب راش در منطقه مديترانه 

(Andirinبه ا )جز واكشيدگي  اند كه ويژگيهاي فيزيكي چوب راش )به ين نتيجه رسيده

حجمي( در منطقه مديترانه كمتر از راش منطقه درياي سياه بوده است. آنها همچنين 

اند كه راش شرقي جنگلهاي آندرين تركيه در مقايسه با راش ساير  گيري كرده نتيجه

 (.11و  16اند ) نيكي مشابهي بودهمناطق گزارش شده در مقاالت داراي ويژگيهاي مكا

ويژگيهاي مكانيكي راش اروپايي و راش امريكايي نيز در تحقيق ديگري   مقايسه

 نشان داده است كه مقاومتهاي مكانيكي راش اروپايي از راش آمريكايي بيشتر است 

(14.) 

هدف اصلي از اين تحقيق, بررسي ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي چوب راش در 

سنگده, مقايسه آنها با راش ساير مناطق و در نهايت تدوين جداول  جنگلهاي

منظور استفاده اصولي و بهينه از چوب اين گونه مهم جنگلهاي شمال  مقاومتهاي مجاز به

 باشد. كشور مي

 

 هاوشمواد و ر
انجام منطقه ساري در محدوده فعاليت شركت چوب فريم برداري از جنگلهاي  نمونه

نامه  ينيني و انجام آزمايشها در اين مطالعه با استفاده از آدهاي آزمو نهگرديد و تهيه نمو
D143-52  استانداردASTM  انجام گرفت. درختان نمونه به طور تصادفي انتخاب و با

گرده بينه به طول  3در حد امكان تا تعيين جهات جغرافيايي برروي تنه قطع و از هرتنه 
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 ها  ، گرده بينه1 ةمطابق با طرح شمارو ا نموده متر در ارتفاعات مختلف تنه جد 1/1
 هايي با ضخامت  صورت تخته جهات جغرافيايي تعيين شده بريده شده و به در
منظور بررسي تأثير عامل رطوبت در مقاومتهاي مكانيكي،  سانتيمتر تبديل شدند. به 1/1

خشك تقسيم  هاي هاي تر و نمونه هاي تهيه شده به دو دسته تحت عنوان نمونه تخته
در هواي آزاد طور اصولي با رعايت تمام جوانب اصولي  هاي خشك به . نمونهندگرديد

% 16جهت رسيدن به رطوبت تعادل زير جتمع تحقيقاتي البرز كرج( در انبار چوب م)
شده و در هاي تر براي هر آزمايش به ابعاد و اشكال مناسب بريده  شد و نمونهداراب 

از  هاي خشك نيز بعد نمونه تدريج مورد آزمايش قرار گرفتند. آزمايشگاه كالآباد به
در آزمايشگاه ني تبديل و درسيدن به رطوبت مناسب به ابعاد و اشكال نمونه آزمو

مورد آزمايش قرار گرفتند. با توجه به تعداد مكانيك چوب مجتمع تحقيقاتي البرز 
وبت نمونه، ارتفاع نمونه در رط تأثير عوامل مهم از جملهو شده برداري  درختان نمونه

آماري با استفاده از طرح بر روي مقاومتهاي مكانيكي تنه درخت و جهات جغرافيايي 
 .رفتندگ ورد بررسي قرار م فاكتوريل در قالب بلوكهاي كامالً تصادفي

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 طرح شماتيك تهيه نمونه از تنه درخت با توجه به تغييرات -1شكل شمارة 

 جهات جغرافياييارتفاع تنه و  

 نتايج
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چوب جرم ويژه نسبي خشك و بحراني بدست آمده براي ميانگين : خواص فيزيكي
 نشان داده شده است. 1گونه راش در جدول شمارة 

 

 ساري سنگده خواص فيزيكي گونه راش رويشگاه -1جدول شمارة 

 رويشگاه
 رطوبت سرپا

)%( 
جرم ويژه نسبي 

 خشك
جرم ويژه نسبي 

 بحراني
 111/6 163/6 16 ساريسنگده 

 
آزمايش  9نتايج مربوط به ويژگيهاي مكانيكي اين گونه شامل خواص مكانيكي: 

 به شرح زير ارائه شده است: 11تا  2باشد كه در جدولهاي شمارة  مختلف مي
ميانگين مقاومت به خمش استاتيك در حد خمش استاتيك: مقاومت به  -

و و مدول االستيسيته در دو حالت تر و االستيك، مقاومت به خمش در حداكثر نير
 آورده شده است. 8و  2خشك در جهات و ارتفاعات مختلف در جدولهاي شمارة 

ي فشار وارده بر يك سازه چوبي امكان دارد به طور كلي نيرو فشار: مقاومت به -
 كه در وارد شوددار با الياف  موازي با الياف، عمود بر الياف و جهت زاويه به سه حالت

 هايكه جداول اند شدهگيري  اين بررسي مقاومت به فشار موازي و عمود بر الياف اندازه
 دهند. اين مقاومتها را نشان ميميانگين نتايج  1و  4شمارة 
نتايج مربوط به آزمايشهاي كشش و مقاومت به  كشش و ميخ كشي: مقاومت به -
ات جغرافيايي در كشي در دو حالت تر و خشك, ارتفاعات مختلف تنه و جه ميخ

 ارائه شده است. 1و  1جدولهاي شمارة 
توان كيفيت چوب  ميمقاومت به شكافخوري تعيين با  شكافخوري: مقاومت به -

كه به چوبهاي با اشكال مصارفي در  و را در برابر مقاومت به ميخ و پيچ تعيين نمود
گونه مؤثر  مختلف مقاوم به شكاف نياز است دانستن اين عامل در انتخاب مناسب

ميانگين مقاومت به شكافخوري چوب راش در حالت تر و  3است. در جدول شمارة 
 ارائه شده است.تنه درخت خشك و ارتفاعات مختلف 



 
 سنگده ساريتأثير تغييرات رطوبت و جهات جغرافيايي برخواص مكانيكي گونه راش  -2جدول شمارة 

 )خشك شده در هواي آزاد( در حالت خشك % (03در حالت تر )رطوبت بيش از  

 جهت جغرافيايي
به خمش   مقاومت

 در حد االستيك
Mpa)) 

خمش  مقاومت به
 در حداكثر بار

Mpa)) 

 مدول االستيسيته
Mpa)) 

مقاومت به خمش 
 االستيك در حد

Mpa)) 

مقاومت به خمش 
 در حداكثر بار

Mpa)) 

 مدول االستيسيته
Mpa)) 

 18113 21/121 91/12 1/1314 8/89 4/88 شمال
 12624 11/141 91/31 1/1411 3/41 9/81 جنوب
 11111 11/119 48/19 1/1362 1/41 1/88 مشرق
 12621 42/186 16/14 9/1121 9/41 1/84 مغرب
 12241 221/121 01/70 1/7301 1/44 1/00 ميانگين

 
 نگده ساريستأثير تغييرات رطوبت و ارتفاع تنه درخت برخواص مكانيكي گونه راش  -0جدول شمارة 

 در حالت خشك )خشك شده در هواي آزاد( %(03در حالت تر )رطوبت بيش از  

 ارتفاع تنه از كنده به
 تاج

خمش  مقاومت به
 در حد االستيك

Mpa)) 

خمش  مقاومت به
 در حداكثر بار

Mpa)) 

 مدول االستيسيته
Mpa)) 

مقاومت به خمش 
 در حد االستيك

Mpa)) 

مقاومت به خمش 
 در حداكثر بار

Mpa)) 

 مدول االستيسيته
Mpa)) 

1 3/84 2/11 4/1818 611/11 311/121 12186 
2 3/82 4/12 1/1618 121/11 942/129 12111 
8 6/88 8/16 6/1214 611/11 316/129 12691 
4 8/82 2/16 3/1611 - - *- 
1 8/88 1/11 6/1812 - - - 
1 4/88 9/41 1/1912 - - - 
1 4/86 6/11 8/1624 - - - 
3 1/21 4/42 9/1811 - - - 

 12241 221/129 196/11 1/1611 3/16 1/88 رويشگاه
 1/07 0/01 1/40 درصد افزايش از تر به خشك

 ها در ارتفاع فوق تنه درخت, نمونه آزمايشي بدست نيامد. بينه باتوجه به شرايط گرده -*



 
 سنگده ساريانيكي گونه راش تأثير تغييرات رطوبت و جهات جغرافيايي برخواص مك -4جدول شمارة 

 در حالت خشك )خشك شده در هواي آزاد( %(03در حالت تر )رطوبت بيش از  

 جهت جغرافيايي
فشار  مقاومت به

 موازي الياف
Mpa)) 

فشار  مقاومت به
 عمودبر الياف

Mpa)) 

 مدول االستيسيته
 (E) ظاهري

Mpa)) 

فشار  مقاومت به
 موازي الياف

(Mpa) 

فشار  مقاومت به
 ودبر اليافعم

Mpa)) 

 مدول االستيسيته
 (Eظاهري)
Mpa)) 

 13/1984 491/9 111/16 1/2211 1/4 1/22 شمال
 81/1218 919/9 863/13 1/2111 6/1 2/21 جنوب
 83/1123 186/9 411/11 3/2111 9/4 6/21 مشرق
 12/1331 111/9 912/11 4/2196 9/4 1/22 مغرب

 438/1339 112/9 119/13 4/2126 3/4 1/21 رويشگاه
 

 سنگده ساريتأثير تغييرات رطوبت و ارتفاع تنه درخت برخواص مكانيكي گونه راش  -0جدول شمارة 
 در حالت خشك )خشك شده در هواي آزاد( %(03در حالت تر )رطوبت بيش از  

 تاج ارتفاع تنه از كنده به
فشار  مقاومت به

 موازي الياف
Mpa)) 

فشار  مقاومت به
 عمودبر الياف

Mpa)) 

 مدول االستيسيته
 (Eظاهري)
Mpa)) 

فشار  مقاومت به
 موازي الياف

Mpa)) 

فشار  مقاومت به
 عمودبر الياف

Mpa)) 

 مدول االستيسيته
 (Eظاهري)
Mpa)) 

1 8/22 116/4 9/2198 189/11 411/9 93/1141 
2 9/21 611/1 1/2431 216/13 181/9 11/1213 
8 1/22 112/4 1/2411 111/13 112/9 12/1912 
4 4/21 891/4 1/2411 981/19 112/9 21/1966 
1 1/22 886/1 2/2812 238/13 111/16 66/1113 
1 1/13 813/1 3/2913 - - *- 
1 1/19 413/1 1/2221 - - - 
3 1/11 261/1 2/2268 - - - 

 43/1339 112/9 119/13 2/2268 823/1 1/21 ميانگين
 0/117 2/11 1/210 درصد افزايش از تر به خشك

 ها در ارتفاع فوق تنه درخت, نمونه آزمايشي بدست نيامد. بينه باتوجه به شرايط گرده -*



 

 

 سنگده ساريثير تغييرات رطوبت و جهات جغرافيايي برخواص مكانيكي گونه راش أت -1جدول شمارة 
 در حالت خشك )خشك شده در هواي آزاد( %(03در حالت تر )رطوبت بيش از  

 جهت جغرافيايي
كشش   قاومت بهم

 الياف عمودبر
(Mpa) 

خروج  مقاومت به
 جانبي در جهت ميخ

Kg/cm)) 

خروج  مقاومت به
 انتهايي   درجهت ميخ

Kg/cm)) 

كشش  مقاومت به
 موازي الياف

(Mpa) 
 

خروج  مقاومت به
 درجهت جانبي  ميخ

Kg/cm)) 

خروج  مقاومت به
 انتهايي   درجهت ميخ

Kg/cm)) 
 2/84 1/43 491/12 19 1/86 1/8 شمال
 8/86 1/43 431/18 22 1/84 8/8 جنوب
 3/88 2/41 189/18 13 1/21 1/8 مشرق
 1/89 4/16 848/18 21 81 1/8 مغرب
 0/04 2/01 341/10 23 01 4/0 ميانگين

 

 سنگده ساريتأثير تغييرات رطوبت و ارتفاع تنه درخت  برخواص مكانيكي گونه راش  -7جدول شمارة 
 در حالت خشك )خشك شده در هواي آزاد( %(03بت بيش از در حالت تر )رطو 

 ارتفاع تنه از 
 تاج  كنده به

 كشش  مقاومت به
 الياف عمودبر 

(Mpa) 

خروج  مقاومت به
 جانبي در جهت ميخ

Kg/cm)) 

خروج  مقاومت به
 انتهايي   درجهت ميخ

Kg/cm)) 

 مقاومت
 كشش به

 اليافبر عمود
(Mpa) 

خروج  مقاومت به
 جانبي در جهت ميخ

Kg/cm)) 

خروج  مقاومت به
 انتهايي   درجهت ميخ

Kg/cm)) 
1 1/8 81 21 111/18 61/14 1/11 
2 3/8 1/84 21 989/12 11/11 1/16 
8 8/8 29 19 116/12 19/11 1/16 
4 6/8 1/29 13 - - *- 
1 2/8 86 26 - - - 
1 9/8 82 21 - - - 
1 1/8 1/29 13 - - - 

 3/16 6/11 641/18 26 81 4/8 ميانگين
 -41 -4/41 1/210 درصد افزايش يا كاهش از تر به خشك

 ها در ارتفاع فوق تنه درخت, نمونه آزمايشي بدست نيامد. بينه باتوجه به شرايط گرده -*



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ده ساريسنگالياف و شكافخوري گونه راش  تأثير تغييرات رطوبت و جهات جغرافيايي برمقاومت به برش موازي -1جدول شمارة 

 
 در حالت تر
 % (03)رطوبت بيش از 

 آزاد(  هواي در  شده )خشك در حالت خشك

 موازي الياف  برش به مقاومت جهت جغرافيايي
Mpa)) 

 شكافخوري   به  مقاومت
KN/cm)) 

 موازي الياف  برش به مقاومت
Mpa)) 

 شكافخوري   به  مقاومت
KN/cm)) 

 126/418 61/12 116/461 3/1 شمال
 618/111 13/18 111/899 1/1 جنوب
 618/199 63/18 618/424 9/1 مشرق
 116/114 38/18 118/421 1/1 مغرب
 112/012 312/10 110/421 1/1 ميانگين
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ميانگين مقاومت به برش موازي الياف همراه با  برش موازي الياف: مقاومت به -

 9جدول شمارة  مقاومت به شكافخوري در حالت تر و خشك و جهات جغرافيايي در

 آمده است.

 مقاومتي است كه چوب در برابر فرو بردن اجسام در آن از مقاومت به سختي: -

FPLگيري مقاومت به سختي چوب از روش  دهد. در اندازه خود نشان مي
در جهات  1

جانبي و انتهايي نمونه استفاده شده است. در اين روش ميزان مقاومت چوب در برابر 

 16 ةشمار هاي. جدولشود ميميليمتر استفاده  2/11يك ساچمه فلزي به قطر شعاع نفوذ 

 نتايج حاصل از اين آزمايش است.بيانگر ميانگين  11و 

نشانگر ميانگين مقاومت به سختي  11 و 16شمارة  هايجدول مقاومت به ضربه: -

و مقاومت به ضربه در جهات جانبي و انتهايي در حالت خشك و تر و در جهات 

 باشد. غرافيايي مختلف ميج

                                                      
1- Forest Product  Laboratory 



 
 سنگده ساريالياف و شكافخوري گونه راش  تأثير تغييرات رطوبت و ارتفاع تنه درخت برمقاومت به برش موازي -1 جدول شمارة

 
 در حالت تر
 % (03)رطوبت بيش از 

 آزاد(  هواي در  شده  )خشك در حالت خشك

 موازي الياف  برش به مقاومت جهت جغرافيايي
Mpa)) 

 شكافخوري   به  اومتمق
KN/cm)) 

 موازي الياف  برش به مقاومت
Mpa)) 

 شكافخوري   به  مقاومت
KN/cm)) 

1 3/1 921/413 14/18 391/124 
2 1/1 412/411 93/12 111/116 
8 1/1 616/469 11/12 111/116 
4 9/1 618/464 - *- 
1 1/1 331/116 - - 
1 2/1 881/161 - - 
1 3/1 116/121 - - 
3 9/1 912/141 - - 

 112/112 612/18 184/138 3/1 ميانگين

 7/0 1/12 درصد افزايش يا كاهش از تر به خشك

 ها در ارتفاع فوق تنه درخت, نمونه آزمايشي بدست نيامد. بينه باتوجه به شرايط گرده -*
 سنگده ساريتأثير تغييرات رطوبت و جهات جغرافيايي برخواص مكانيكي گونه راش  -13جدول شمارة 

 در حالت خشك )خشك شده در هواي آزاد( %(03در حالت تر )رطوبت بيش از  

 مقاومت به ضربه جهت جغرافيايي
(J) 

مقاومت به سختي 
 جانبي در جهت 

KN)) 

مقاومت به سختي 
 انتهايي در جهت 

KN)) 

 مقاومت به ضربه
(J) 

مقاومت به سختي 
 جانبي در جهت 

KN)) 

مقاومت به سختي 
 انتهايي در جهت 

KN)) 
 189/16 818/1 1/28 48/8 13/2 19 شمال
 811/3 181/1 92/26 11/8 91/2 11 جنوب
 133/9 148/1 89/21 41/8 13/2 11 مشرق
 434/9 414/1 41/21 49/8 11/2 11 مغرب
 214/1 034/1 72/21 01/0 773/2 17 ميانگين



 

 

 
 
 
 
 
 

 سنگده ساريه درخت  برخواص مكانيكي گونه راش تأثير تغييرات رطوبت و ارتفاع تن -11جدول شمارة 
 در حالت خشك )خشك شده در هواي آزاد( %(03در حالت تر )رطوبت بيش از  

 مقاومت به ضربه جهت جغرافيايي
(J) 

مقاومت به سختي  
 جانبي در جهت 

KN)) 

مقاومت به سختي  
 انتهايي در جهت 

KN)) 

 مقاومت به ضربه
(J) 

مقاومت به سختي  
 جانبي تدر جه 

KN)) 

مقاومت به سختي  
 انتهايي در جهت 

KN)) 
1 26 111/2 13/8 14/19 813/1 818/9 
2 19 961/2 12/8  62/21 291/1 211/9 
8 19 116/2 46/8 32/28 - *- 
4 11 111/2 11/8 36/22 - - 
1 11 316/2 18/4 19/21 - - 
1 14 916/2 16/8 - - - 
1 19 181/2 68/8 - - - 

 294/9 864/1 12/21 11/8 116/2 11 ميانگين
 1/114 1/127 1/27 درصد افزايش و كاهش از تر به خشك

 ها در ارتفاع فوق تنه درخت, نمونه آزمايشي بدست نيامد. بينه باتوجه به شرايط گرده -*
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 بحث
 111/6و 163/6ترتيب  ساري به  ميانگين جرم ويژه نسبي خشك و بحراني راش سنگده

 16/6( كه در مقايسه با جرم ويژه نسبي راش ويسر 1د )جدول شمارة محاسبه گردي

و  18/6, راش اروپا 198/6تقريباً برابر و نسبت به جرم ويژه نسبي راش منطقه اسالم 

(. مقدار جرم ويژه نسبي در هر دو 11و  3, 2كمتر است ) 118/6منطقه آندرين تركيه 

برگان جزء چوبهاي  ا ساير پهنحالت نشانگر آن است كه چوب راش در مقايسه ب

شود كه اين خود دليل گستردگي مصارف و كاربرد اين  متوسط تا سنگين محسوب مي

 باشد. چوب مي

در اغلب موارد كاهش رطوبت باعث افزايش قابل توجه در مورد خواص مكانيكي 

در آزمايش خمش استاتيك كه مقاومت به خمش در حداكثر و حد  .شود مقاومت مي

و ميانگين كلي آن به ترتيب گيرد  گيري قرار مي و مدول االستيسيته مورد اندازه االستيك

بوده و  1/1611و  1/88, 3/44و تر برابر  12241, 19/11, 221/129خشك رطوبت در 

و تر  18998 11/31, 99/189در مقايسه با منطقه اسالم گيالن با مقاومتهاي خشك 

مقايسه با مقاومتهاي خمش استاتيك كل منطقه كمتر و در  16244, 11/42, 81/14برابر

 مگاپاسكال و مقاومت گونه ممرز در منطقه آندرين تركيه 16118و  3/41, 1/11ويسر 

مگاپاسكال بيشتر بوده كه با توجه به تغييرات جرم ويژه نسبي دور از انتظار  4/126

 اختالف كامالًعامل بسيار مهمي بوده و با تجزيه و تحليل آماري نبوده است. رطوبت 

شود كه مقاومت به خمش  داري بين مقاومتها در دو حالت تر و خشك ديده مي معني

(. 8و2باشد )جدولهاي شمارة  بدست آمده ميتر حالت خشك به مراتب بيش از حالت 

ساري را در مقايسه با راش منطقه  وضعيت مقاومتي راش منطقه سنگده 1نمودار شمارة 

 دهد. راش اروپايي, امريكايي و تركيه را نشان مي ويسر, راش منطقه اسالم,
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  تغييرات مقاومت خمشي در مناطق مختلف -1نمودار شمارة 

 

در بررسي جهات جغرافيايي بر روي اين مقاومت نيز مالحظه گرديد كه در حالت 

مگاپاسكال و بيشترين مقاومت در  8/89تر كمترين مقاومت در جهت شمالي برابر 

دهنده اختالف كامالً  مگاپاسكال بدست آمده كه نشان 11/141ابر حالت خشك بر

داري بين اين مقاومتها در رابطه با جهات جغرافيايي است. ارتفاع تنه درخت  معني

 داري نداشته است. برروي مقاومت فوق اثر معني

ميانگين مقاومت به فشار موازي الياف در حداكثر بار در حالت تر و خشك به 

مگاپاسكال بوده كه در مقايسه با راش منطقه اسالم با  29/19و  11/21ر ترتيب براب

 1/16مگاپاسكال و ميانگين كل مقاومت راش تركيه  4/12و  11/23ميانگينهاي 

ارتفاع تنه درخت كه عامل دهد  تجزيه و تحليل آماري نشان ميمگاپاسكال كمتر است. 

دار بوده و از  % معني1در سطح  موازي الياف در حالت ترفشار مقاومت به در مورد 

داري در  يابد, در حالي كه در حالت خشك اختالف معني كنده به سمت تاج كاهش مي
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شود. در رابطه با عامل جهات جغرافيايي در حالت تر  درصد ديده نمي 1و  1سطح 

گردد كه  % اختالف مشاهده مي1اختالفي مشاهده نشده, ولي در حالت خشك در سطح 

مگاپاسكال در جهت شمالي بدست آمده و ساير جهات با هم  111/16قدار بيشترين م

در يك گروه آماري قراردارند. در آزمايش فشار عمود بر الياف كه تنها مقاومت در 

گيرد مشاهده گرديد كه ميانگين آن در حالت تر  گيري قرار مي حداالستيك مورد اندازه

سكال بوده كه در مقايسه با منطقه اسالم مگاپا 112/9و  823/1و خشك به ترتيب برابر 

گيرند.  داري وجود نداشته و در يك گروه قرار مي اختالف معني 19/16و  681/1گيالن 

داري بر روي اين  در حالت تر هر دو عامل جهات جغرافيايي و ارتفاع تنه تأثير معني

ده كه آن % ارتفاع تنه اختالف نشان دا1گونه نداشته, ولي در حالت خشك در سطح 

% 1صورت ناگهاني در ارتفاع پنجم بوده و در سطح  افزايش نسبتاً زياد اين مقاومت به

 919/9داري داشته كه بيشترين مقدار در جهت جنوبي برابر  جهات جغرافيايي اثر معني

 مگاپاسكال ديده شده است.

گيري  در آزمايش كشش عمود بر الياف كه تنها مقاومت در حداكثر بار مورد اندازه

و  4/8گيرد مشاهده گرديد كه ميانگين آن در حالت تر و خشك به ترتيب برابر  قرار مي

بيشتر بوده  19/1و  11/1مگاپاسكال بوده كه در مقايسه با منطقه اسالم گيالن  64/18

داري  است. در حالت تر و خشك هر دو عامل جهات جغرافيايي و ارتفاع تنه تأثير معني

 داشته است.بر روي اين گونه ن

كشي كه مقاومت چوب در برابر خروج واحد طول ميخ در جهات  در آزمايش ميخ

شود مشاهده گرديد كه ميانگين آن در جهات جانبي و  گيري مي جانبي و انتهايي اندازه

كيلوگرم بر سانتيمتر  3/16و  26, 11, 81انتهايي در حالت تر و خشك به ترتيب برابر 

% و در جهات انتهايي 43به خشك در جهات جانبي به اندازه بوده كه كه از حالت تر 

, 1/83% كاهش داشته است در مقايسه با منطقه اسالم گيالن با مقاومتهاي 41به اندازه 

كيلوگرم بر سانتيمتر كمتر بوده است. در حالت تر و خشك  9/39و  1/81, 61/11
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عامل جهات جغرافيايي  داري بر روي اين گونه نداشته ولي ارتفاع تنه تأثير معني

دار بوده و بيشترين مقدار در جهت جنوب و كمترين آن در جهت شرق بدست  معني

 آمده است.

در آزمايش مقاومت به سختي كه مقاومت چوب در برابر نفوذ ساچمه فلزي به 

شود مشاهده گرديد كه  گيري مي ميليمتر در جهات جانبي و انتهايي اندازه 1/1اندازه 

 11/2در جهات جانبي و انتهايي در حالت تر و خشك به ترتيب برابر ميانگين آن

كيلونيوتن بوده كه از حالت تر به خشك در جهات جانبي به  294/9و  11/8, 864/1,

% افزايش داشته است در مقايسه با منطقه 114% و در جهات انتهايي به اندازه 121اندازه 

كيلونيوتن تقريباً در يك گروه  414/3و  111/4, 911/1, 12/4اسالم گيالن با مقاومتهاي 

شود. در حالت تر و خشك عامل جهات  قرار گرفته و اختالف آماري مشاهده نمي

 داري بر روي اين گونه نداشته است. جغرافيايي و ارتفاع تنه تأثير معني

شود  گيري مي در آزمايش مقاومت به برش موازي الياف حداكثر مقاومت اندازه

 612/18و  3/1يد كه ميانگين آن در حالت تر و خشك به ترتيب برابر مشاهده گرد

% افزايش داشته است در 1/92مگاپاسكال بوده كه از حالت تر به خشك به اندازه 

مگاپاسكال كمتر است. در  116/11و  812/3مقايسه با منطقه اسالم گيالن با مقاومتهاي 

داري بر روي اين  تنه تأثير معنيحالت تر و خشك عامل جهات جغرافيايي و ارتفاع 

 گونه نداشته است.

شود مشاهده  گيري مي در آزمايش مقاومت به شكافخوري حداكثر مقاومت اندازه

كيلو  112/112و  31/421گرديد كه ميانگين آن در حالت تر و خشك به ترتيب برابر 

فزايش داشته % ا1/8نيوتن بر سانتيمتر عرضي بوده كه از حالت تر به خشك به اندازه 

كيلونيوتن بر سانتيمتر  193و  432است در مقايسه با منطقه اسالم گيالن با مقاومتهاي 

شود. در حالت تر  عرضي تقريباً در يك گروه قرار گرفته و اختالف آماري مشاهده نمي

دار بوده و بيشترين مقدار در جهت  % معني1و خشك عامل جهات جغرافيايي در سطح 
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داري بر روي اين گونه داشته كه از كنده به  و ارتفاع تنه تأثير معني شرقي بدست آمده

 يابد. سمت تاج افزايش مي

در مورد آزمايش مقاومت به ضربه كه از مقاومتهاي كاربردي خواص مكانيكي 

چوب است مالحظه گرديد ميانگين آن براي اين گونه در منطقه سنگده در حالت تر و 

% از حالت تر 12/21ژول بدست آمد كه به اندازه  12/21و  11خشك به ترتيب برابر 

 و 62/19به خشك افزايش داشته و در مقايسه با مقاومت اين گونه در منطقه اسالم 

ژول كمتر است در حالت تر ارتفاع تنه درخت بر روي اين مقاومت اثر  18/21 

ژول(  26رين )% داشته كه از كنده به تاج كاهش نشان داده و بيشت1دار در سطح  معني

كه در منطقه كنده درخت ديده شده, در حالي كه در حالت خشك نيز ارتفاع در سطح 

ژول و بيشترين در  14/19داري داشته كه كمترين آن در منطقه كنده برابر با  % اثر معني1

ژول محاسبه شده است و عامل جهات جغرافيايي اثر  32/28منطقه مياني تنه با 

 قاومت در هر دو حالت تر و خشك نداشته است.داري بر اين م معني

هاي مقاومت در  گيري بيانگر اين مسأله است كه با توجه به اندازهنتايج به طور كلي 

در و اروپا ويسر مازندران و مقاومتهاي موجود راش امريكا  اسالم گيالن، منطقه

در ساري  سنگدهش منطقه ( را2662) Bectas( و راش تركيه 1991) Tesomisتحقيقات 

 .است متوسطيكل داراي مقاومتهاي مكانيكي 
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