
( در دو .Carpinus betulus Lتغييرات ويژگيهاي مهندسي چوب گونه ممرز ) 

 منطقه ارتفاعي جنگلهاي استان گلستان

 

 2و شاهرخ فالح دوست 1, عباس فخريان1امير نوربخش  ,1فرداد گلبابايي

 
 چكيده

 .Carpinus betulus Lبرگان جنگلهاي شمال ايران, گونه ممرزهاي مختلف پهنميان گونه در

هاي جنگلي بوده كه دامنه انتشار وسيعي دارد و درصد قابل توجهي از سطح از مهمترين گونه

متري مناطق جنگلي  0077و  077پوشاند. در اين بررسي از دو ارتفاع جنگلهاي شمال را مي

 041D-20نامه برداري شده و ويژگيهاي مقاومتي چوب گونه ممرز با آييننمونه استان گلستان

گيري شده , در دو حالت سبز و خشك )خشك شده در هواي آزاد( اندازهASTMاستاندارد 

است و براي تعيين تأثير عوامل مؤثر رطوبت، جهات جغرافيايي، ارتفاع تنه و ارتفاع رويشگاه، 

هاي با استفاده از طرح فاكتوريل در قالب بلوكهاي كامالً تصادفي مشاهدات حاصل از آزمايش

 شدند.بندي بندي دانكن گروهمورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفته و با استفاده از گروه

گيري مقاومتهاي مكانيكي در منطقه استان گلستان در كل داراي با توجه به اندازه

 مقاومتهاي مكانيكي متوسطي است.

 

, دانسيته, مقاومت, ويژگيهاي فيزيكي و .Carpinus betulus Lممرز,  هاي كليدي:واژه

 مكانيكي, رويشگاه, مقايسه خواص.

 

 

 

                                                 
 تهران، ايران. 01032-001اء هيأت علمي مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع، صندوق پستي اعض -0

E-mail: fardad.golbabaei@gmail.com  
 تكنسين بخش تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران. -0

mailto:fardad.golbabaei@gmail.com
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 مقدمه
با توجه به تغييرات خواص مكانيكي چوبها با تغيير رويشگاه و ارتفاع منطقه تحقيقي در 

آن مي منطقه رويشگاهي استان گلستان صورت گرفت كه مقالة حاضر حاصل نتايج

هاي مختلف و در مناطق مختلف باشد. تحقيقات ديگري در مورد گونه فوق در زمينه

 شود:منظور آگاهي به تعدادي از آنها اشاره ميصورت گرفته است كه به

% را براي گونه ممرز به ترتيب 00( دانسيته خشك و در رطوبت 0111پارساپژوه )

ي حجمي, مماسي, شعاعي و محوري آنرا اعالم داشته و مقادير همكشيدگ 31/7و  07/7

درصد ذكر نموده است. همچنين وي در آزمايشهاي  2/7و  3/1, 2/00, 3/03ترتيب به

مكانيكي مقاومت به كشش موازي الياف, مدول االستيسيته, خمشي و فشار موازي 

Kg/cm 307و  0177, 01077, 0127الياف را به ترتيب 
 عنوان نموده است. 2

( در بررسي خواص كاغذدهي گونه ممرز، مشخصات 0107همكاران )زاده و حسين

گيري نموده و ميانگين طول فيبر، قطر حفره آناتوميكي و شيميايي گونه فوق را اندازه

 10/1و  03، 0477ترتيب برابر با سلولي و ضخامت ديواره را براي گونه فوق به

اند. % اعالم داشته2/00ليگنين % و 2/43ميكرون و تركيبهاي شيميايي آنرا براي سلولز 

اين واقعيت بر محققان پوشيده نيست كه در واقع خواص آناتوميكي كامالً با خواص 

مكانيكي در رابطه است و اين خواص آناتوميكي و شيميايي درخت هستند كه 

 سازند.مقاومتهاي مكانيكي را فراهم مي

اص مكانيكي گونه ممرز ( در بررسي ديگري كليه خو0107زاده و همكاران )حسين

را در منطقه ويسر مورد بررسي قرار داده و مقاومتهاي خمش استاتيك، مدول 

 02/13و  04447، 40/070ترتيب االستيسيته و مقاومت به فشار موازي الياف را به

 اندمگاپاسكال تعيين نموده

ر ( در يك بررسي ويژگيهاي مهندسي چوب ممرز را د0137گلبابايي و همكاران )

گيري نموده و مقاومتهاي خمش ارتفاعات مختلف جنگلهاي اسالم گيالن اندازه
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استاتيك، مدول االستيسيته و مقاومت به فشار موازي الياف را در حالت تر به ترتيب 

مگاپاسكال و در حالت خشك شده در هواي آزاد به ترتيب  21/00و  2/7707، 20/13

 اند.يين نمودهمگاپاسكال تع 11/40و  2/02170, 20/017

( در بررسي چوب جوان گونه ممرز خواص آناتوميكي آن را كه 0107حسيني )

ارتباطي مستقيم با مقاومت مكانيكي و مقاومت كاغذ تهيه شده دارد، ميانگين طول 

اعالم نموده  303/0و ميانگين طول كامل چوب را  740/0الياف چوب جوان ممرز را 

 است.

اص آناتوميكي و فيزيكي گونه ممرز درختان دانه زاد ( در بررسي خو0101عاقلي )

الياف از مغز به  00777گيري و شاخه زاد را مورد مقايسه قرارداده است. وي با اندازه

دارد كه بين درختان % طول تنه درختان اعالم مي12% و 12%، 2پوست و در سه ارتفاع 

در هر ميليمتر مربع اختالف معنيزاد از نظر طول الياف و تعداد الياف زاد و شاخهدانه

 داري وجود ندارد.

( در بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي گونه ممرز 0704) 0و پينادژيان 0پاالندژيان

در رويشگاههاي مختلف از نظر رطوبتي مقادير اين خواص را در رويشگاه مرطوبتر 

را در دو منطقه با رطوبت نسبي متفاوت و در مورد اند. آنان بررسيهاي خود برتر يافته

 اند.ساله انجام داده 47-007درختان ممرز 

( در بررسي در مورد درختان گونه ممرز، چوب ممرز را حاوي 0707) 1پوژيدووا

كند كه اشباع اشعه چوبي اوليه و آوندهاي كامالً باز بدون تيل معرفي كرده و عنوان مي

رغم دانسيته زياد چوب، تهيه باشد و بهجهات شعاعي و نيز طولي آسانتر مي چوب در

 پذير است.خمير كاغذ از آن امكان

                                                 
1- Palandzhyan 

2- Pinadzhyan 

3- Pozhidaeva 



 ( در دو منطقه ارتفاعي ....Carpinus betulus Lتغييرات ويژگيهاي مهندسي چوب گونه ممرز )

 

262 

( در بررسي خواص مكانيكي گونه ممرز در آزمايش مقاومت به 0721) 0پرليگين

كند كه فرو كردن ميخ در حالت تر در جهت مماسي خروج طول واحد ميخ عنوان مي

 ت تر از جهت شعاعي آن است.سخ

( در بررسي امكان اصالح خواص مكانيكي چوب گونه ممرز آنرا با 0711) 0هويز

رزين اوره فرمآلدييد با وزن مولكولي كم اشباع نمود و مالحظه كرد كه اشباع چوب با 

يابد و با اشباع چوب ممرز خواص كششي، مقاومت به افزايش دانسيته كاهش مي

 يابد.مدول االستيسيته و مقاومت خمشي آن افزايش ميسختي، 

( در تحقيقات خود در مورد مقاومتهاي مكانيكي گونه ممرز 0721) 1بيلسيك

مالحظه نمود كه دانسيته و درصد چوب تابستانه ممرز از تاج درخت به سمت بن آن 

 سير صعودي دارد.
 

 مواد و روشها
برداري تان گلستان در منطقه حوزه فعاليت دو شركت بهرهبرداري از جنگلهاي اسنمونه

برداري شموشك به نامهاي لوه و گلستان انجام بزرگ منطقه راش بينه و شركت بهره

نامه هاي آزموني و انجام آزمايشها در اين مطالعه از آيينگرديد. جهت تهيه نمونه

D143-52  استانداردASTM رتفاعات ميان بند و تبعيت گرديد. از گونه ممرز در ا

طور تصادفي انتخاب و با تعيين جهات نامه فوق، درختان نمونه بهباالبند، طبق آيين

متر در ارتفاعات مختلف  2/0گرده بينه به طول  2جغرافيايي برروي تنه قطع و از هرتنه 

گرده  0تنه جدا نموده به مركز تحقيقات البرز كرج انتقال يافت. مطابق با شكل شمارة 

 هايي با ضخامتصورت تختهها درجهات جغرافيايي تعيين شده بريده شدند و بهبينه

منظور بررسي تأثير عامل رطوبت بر مقاومتهاي مكانيكي، سانتيمتر تبديل گرديد. به 2/2 

                                                 
1- Perelygin 

2- Hoiz 

3- Bielczyk 
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هاي هاي تهيه شده را به دو دسته تحت عنوان تر و خشك تقسيم نمودند و نمونهتخته

ت نمودن تمام جوانب در خشك شدن در انبار چوب خشك به طور اصولي با رعاي

هاي تر براي هر آزمايش به بندي و نمونهمركز جهت رسيدن به رطوبت تعادل دسته

يافتند تا رطوبت حالت سبز آنها ابعاد استاندارد برش داده شده و به سردخانه انتقال 

از رسيدن به هاي خشك نيز بعد حفظ شود و در اين رطوبت آزمون گردند. نمونه

رطوبت تعادل محيط به ابعاد استاندارد آزموني تبديل و مورد آزمايش قرار گرفتند. 

گيري مقاومتهاي مكانيكي با استفاده از طرح آماري فاكتوريل نتايج بدست آمده از اندازه

بندي در قالب بلوكهاي كامالً تصادفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و توسط گروه

 بندي شدند.هدانكن گرو
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 طرح شماتيك برش و تبديل درخت به گردهبينه و -1شكل شمارة 

 تبديل براساس جهات جغرافيايي
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 نتايج

از ميان خصوصيات فيزيكي چوب دو خاصيت رطوبت چوب و خواص فيزيكي: 

ويژگيهاي مكانيكي تأثير دارند در اين طرح اندازهدانسيته با حجم خشك و تر كه بر 

 خالصه شده است. 0گيري و نتايج آن در جدول شمارة 

 

 خواص فيزيكي گونه ممرز رويشگاههاي شمال -1جدول شمارة 

 موقعيت رويشگاه
 جرم ويژه خشك

g/cm
3

 

 جرم ويژه تر

g/cm
3

 

0اسالم
 

 13/7 07/7 پايين بند

 17/7 01/7 ميان بند

 00/7 07/7 باالبند

0ويسر
 110/7 011/7 ميان بند 

1سنگده
 - 071/7 ميان بند 

 گلستان
 100/7 000/7 ميان بند

 142/7 001/7 باالبند

 

                                                 
 (0تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران ) -0

 (4تحقيقات علوم چوب و كاغذ ايران ) -0

 (3سازمان جنگلها و مراتع ) -1
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ري خواص مكانيكي گونه ممرز آزمايشهاي زير گيبه منظور اندازهخواص مكانيكي: 

 انجام گرديد:

 

در اين آزمايش مقاومت به خمش استاتيكي، در حد حداكثر آزمايش خمش استاتيك: 

بار و حداالستيك و مدول االستيسيته گونه ممرز در دو حالت تر و خشك، در 

ر ارتفاعهاي ارتفاعهاي مختلف تنه درختان و در جهات جغرافيايي مختلف و همچنين د

ها با گيريگيري شد و ميانگين حاصل از اين اندازهميان بند و باالبند رويشگاه اندازه

هاي آنها در استفاده از برنامه آماري مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است كه ميانگين

 اند.ارائه شده 1و  0جدولهاي شمارة 
 

گيري و مورد بررسي لياف اندازهمقاومت به فشار موازي و عمود بر اآزمايش فشار: 

 دهند.حاصل اين بررسي را نشان مي 2و  4قرار گرفته است كه جدولهاي شمارة 
 

در آزمايش كشش عمود بر الياف فقط تنش نهايي آزمايش كشش عمود بر الياف: 

 آورده شده است. 0و  1شده و در جدولهاي شمارة گيري اندازه
 

ها نيز معموالً قدرت نگهداري و دهندهمايش اتصالدر مورد آزكشي: مقاومت به ميخ

شود كه قدرت نگهداري به صورت گيري ميها اندازهبار جانبي و انتهايي اتصال دهنده

نيروي الزم براي بيرون كشيدن ميخ يا ساير اتصاالت از چوب به ازاي واحد طول نفوذ 

 ست.آورده شده ا 0و  1گردد. نتايج در جدولهاي شمارة بيان مي

 

ميانگين مقاومت به شكافخوري  7و  3در جدولهاي شمارة آزمايش شكافخوري: 

 چوب ممرز در حالت تر و خشك و ارتفاعات مختلف منطقه ارائه شده است.



 
 ه استان گلستانتأثير تغييرات رطوبت، و جهات جغرافيايي برخواص مكانيكي گونه ممرز در منطق -2جدول شمارة 

 در حالت خشك )خشك شده در هواي آزاد( % (22در حالت تر )رطوبت بيش از  موقعيت

 جهات جغرافيايي رويشگاه

به خمش مقاومت
در حد 

 ((MPaاالستيك

مقاومت به
خمش در 
حداكثر 

 ((MPaبار

مدول 
 االستيسيته

MPa)) 

مقاومت به خمش 
در حد 

 ((MPaاالستيك

مقاومت به 
خمش در 

 حداكثر
 ((MPaبار

مدول 
 االستيسيته

MPa)) 

 3/07707 1/070 31/10 2/3070 07/27 71/10 شمال 

 7/07711 0/002 70/03 0/7207 71/13 30/10 جنوب باال بند

 2/07117 2/070 41/12 1/7077 00/11 77/10 غرب 

 0/7307 11/70 10/27 0/3070 07/23 00/10 شرق 

 62/12211 1/122 62/66 2/9922 19/62 19/22 رويشگاه ميانگين كل

 00070 17/004 07/07 47/7012 30/11 07/11 شمال 

 00007 17/003 04/33 07111 70/01 10/40 جنوب پايين بند

 00231 73/007 04/01 07003 00/01 12/40 غرب 

 07700 73/070 01/11 7012 71/12 33/14 شرق 

 11022 26/116 26/02 22/12222 629/02 29/21 رويشگاه ميانگين كل

 



 

 

 تأثير تغييرات رطوبت، و ارتفاع تنه درخت برخواص مكانيكي گونه ممرز در منطقه استان گلستان -2جدول شمارة 
 در حالت خشك )خشك شده در هواي آزاد( % (22در حالت تر )رطوبت بيش از  موقعيت

 رويشگاه

ارتفاع از 
سطح 
 زمين

به خمش در مقاومت
 حد االستيك

MPa)) 

خمش مقاومت به
در حداكثر 

 ((MPaبار

مدول 
 االستيسيته

MPa)) 

مقاومت به خمش 
در حد 

 ((MPaاالستيك

مقاومت به خمش 
در حداكثر 

 ((MPaبار

مدول 
 االستيسيته

MPa)) 

 0 70/13 07/10 0/7470 20/00 70/007 0/00047 

 2/07712 13/000 37/07 4/7124 42/11 40/11 0 باال بند

 1 72/14 07/14 40/7007 34/11 01/071 1/00240 

 4 01/14 03/11 0/3302 70/10 71/70 3/07044 

 2 11/14 77/22 4/0171 74/24 41/34 40/3023 

 22/1221 26/122 21/66 2/9119 22/62 19/22 رويشگاه ميانگين كل

 0 24/41 73/02 07100 04/30 07/014 00440 

 00020 42/004 00/07 07030 02/04 02/47 0 پايين بند

 1 72/17 10/00 07123 13/04 03/007 00770 

 4 11/13 07/07 7700 30/04 01/077 00112 

 2 00/11 22/10 3271 17/10 11/74 7031 

 11022 26/116 12/91 12222 62/02 291/21 رويشگاه ميانگين كل

 



 

 

 يكي چوب گونه ممرز در منطقه استان گلستانتأثير تغييرات رطوبت، و جهات جغرافيايي برخواص مكان -2جدول شمارة 
 در حالت خشك )خشك شده در هواي آزاد( % (22در حالت تر )رطوبت باالتر از  موقعيت

 جهت جغرافيايي رويشگاه

مقاومت به
فشار موازي 

 الياف
MPa)) 

مقاومت به
فشار عمودبر 

 الياف
MPa)) 

مدول 
 االستيسيته

MPa)) 

فشار مقاومت به
 موازي الياف

(MPa) 

فشار مقاومت به
 عمودبر الياف

MPa)) 

مدول 
 االستيسيته

MPa)) 

 2/0700 70/01 01/14 2/1433 00/1 20/00 شمال 

 4/0217 14/00 77/10 4/4703 00/1 03/01 جنوب باال بند

 17/1700 70/00 17/10 2/2010 13/1 70/02 غرب 

 0/1072 72/00 12/27 0/4077 12/1 70/00 شرق 

 2/0266 22/12 20/62 2/2220 26/6 02/22 رويشگاه ميانگين كل

 4/0341 24/02 37/00 3/1370 340/1 72/04 شمال 

 3/3401 07/01 17/04 1/2271 373/1 11/07 جنوب پايين  بند

 3/0003 10/00 00/17 1/2014 011/0 72/00 غرب 

 0271 12/01 10/11 4171 771/0 22/04 شرق 

 2/0912 02/12 62/02 2129 111/6 22/22 رويشگاه ميانگين كل

 



 

 

 تأثير تغييرات رطوبت، و ارتفاع تنه درخت برخواص مكانيكي چوب گونه ممرز در منطقه استان گلستان -2جدول شمارة 
 در حالت خشك )خشك شده در هواي آزاد( % (22در حالت تر )رطوبت بيش از  موقعيت

 رويشگاه
ارتفاع تنه از 
 كنده به تاج

شار فمقاومت به
 موازي الياف

(MPa) 

فشار مقاومت به
 عمودبر الياف

MPa)) 

 مدول االستيسيته
 

MPa)) 

مقاومت به
فشار موازي 

 الياف
MPa)) 

مقاومت به
فشار عمودبر 

 الياف
MPa)) 

 مدول االستيسيته
Mpa)) 

 0 31/04 11/1 71/4310 70/12 77/04 10/0407 

 00/0703 70/00 70/14 4/1323 34/2 00/04 0 باال بند

 1 41/00 14/1 71/4113 34/10 47/00 11/7107 

 4 10/04 14/1 0/4004 07/10 40/00 11/1017 

 2 37/00 04/1 1/4400 12/10 00/00 00/0477 

 62/0111 12/12 21/62 2/2220 26/6 61/22  ميانگين كل رويشگاه

 0 040/00 077/0 27/2474 143/00 04/02 02/3070 

 27/0773 430/04 230/00 4100 202/1 100/00 0 ميان بند

 1 741/01 730/0 4343 771/17 724/01 02/0010 

 4 271/00 401/0 2007 021/07 300/01 27/0211 

 2 207/02 300/1 4740 111/17 031/04 3007 

 22/0912 221/12 621/02 2129 111/6 20/26  ميانگين كل رويشگاه

 



 

 

 رات رطوبت، و جهات جغرافيايي برخواص مكانيكي چوب گونه ممرز درمنطقه استان گلستانتأثير تغيي -6جدول شمارة 
 در حالت خشك )خشك شده در هواي آزاد( %(22در حالت تر )رطوبت بيش از  موقعيت

 جهت جغرافيايي رويشگاه

مقاومت به
كشش موازي 

 الياف
(MPa) 

مقاومت به
در خروج ميخ

 جانبيجهت
KN)) 

مقاومت به
در ميخ  خروج
 انتهاييجهت

KN)) 

مقاومت به
كشش موازي 

 الياف
(MPa) 

مقاومت به
خروج ميخ

 درجهت جانبي
KN)) 

مقاومت به
خروج ميخ

 انتهاييدرجهت
KN)) 

 100/7 702/7 07/4 103/7 277/7 31/2 شمال 

 400/7 774/7 03/4 404/7 211/7 03/2 جنوب باال بند

 477/7 737/7 37/4 400/7 407/7 13/4 غرب 

 030/7 304/7 10/1 113/7 407/7 10/4 شرق 

 201/2 122/2 21/2 292/2 292/2 22/2  ميانگين كل رويشگاه

 112/7 777/0 021/2 400/7 227/7 201/1 شمال 

 200/7 771/0 141/2 411/7 271/7 420/1 جنوب ميان  بند

 440/7 071/0 427/2 427/7 211/7 011/2 غرب 

 100/7 700/7 071/4 103/7 417/7 003/2 شرق 

 212/2 222/1 222/2 222/2 222/2 921/2  ميانگين كل رويشگاه

 



 

 

 تأثير تغييرات رطوبت، و ارتفاع تنه درخت برخواص مكانيكي گونه چوب ممرز درمنطقه استان گلستان -0جدول شمارة 
 اي آزاد(در حالت خشك )خشك شده در هو %(22در حالت تر )رطوبت بيش از  موقعيت

 رويشگاه
ارتفاع تنه از 
 كنده به تاج

مقاومت به
كشش موازي 

 الياف
(MPa) 

مقاومت به
در خروج ميخ

 جانبيجهت
KN)) 

مقاومت به
خروج ميخ

 انتهاييدرجهت
KN)) 

مقاومت به
كشش  موازي 

 الياف
(MPa) 

مقاومت به
در خروج ميخ

 جانبيجهت
KN)) 

خروج مقاومت به
درجهتميخ

 انتهايي
KN)) 

 0 170/2 473/7 170/3 010/1 744/0 121/7 

 402/7 370/7 200/4 014/3 477/7 430/4 0 باال بند

 1 047/4 421/7 703/7 070/1 7171/7 120/7 

 4 233/2 432/7 731/3 740/1 3037/7 133/7 

 2 700/1 431/7 301/3 111/4 3710/7 120/7 

 201/2 1221/2 211/2 011/9 292/2 222/2  ميانگين كل رويشگاه

 0 701/1 220/7 443/7 770/0 010/0 174/7 

 411/7 771/0 740/2 412/7 243/7 770/2 0 ميان بند

 1 170/2 277/7 440/7 200/1 701/0 171/7 

 4 044/1 240/7 470/7 472/4 730/7 411/7 

 2 001/1 241/7 403/7 000/2 773/7 170/7 

 212/2 222/1 222/2 222/2 222/2 921/2  ميانگين كل رويشگاه

 



 

 

 تأثير تغييرات رطوبت، و جهات جغرافيايي برخواص مكانيكي گونه ممرز منطقه استان گلستان -9جدول شمارة 
 آزاد(در هواي شدهدر حالت خشك )خشك %(22در حالت تر )رطوبت بيش از  موقعيت

 رويشگاه
جهت 

 جغرافيايي

 موازي اليافبرشبهمقاومت
MPa)) 

 شكافخوريبهمقاومت
N.cm)) 

 موازي اليافبرشبهمقاومت
MPa)) 

 شكافخوريبهمقاومت
N.cm)) 

 27/273 31/00 00/040 71/3 شمال 

 00/411 77/04 20/101 20/3 جنوب باال بند

 22/401 02/02 17/137 07/7 غرب 

 71/170 27/00 37/070 4/3 شرق 

 222/226 22/16 11/021 01/9 رويشگاه ميانگين كل

 30/113 701/07 27/312 70/07 شمال 

 41/200 041/01 74/022 203/7 جنوب ميان بند

 41/210 270/00 00/017 13/07 غرب 

 07/101 12/07 12/032 103/7 شرق 

 112/211 206/12 222/092 921/1 رويشگاه ميانگين كل

 



 

 

 رخت  برخواص مكانيكي گونه ممرز منطقه استان گلستانتأثير تغييرات رطوبت، و ارتفاع تنه د -1جدول شمارة 
 آزاد(در هواي شده در حالت خشك )خشك %(22در حالت تر )رطوبت بيش از  موقعيت

 رويشگاه
جهت 

 جغرافيايي

موازي برشبهمقاومت
 ((MPaالياف

 شكافخوريبهمقاومت
N.cm)) 

 موازي اليافبرشبهمقاومت
MPa)) 

 شكافخوريبهمقاومت
N.cm)) 

 0 17/3 04/171 07/02 14/071 

 00/471 01/02 13/011 01/3 0 باال بند

 1 70/7 00/007 04/03 40/437 

 4 77/3 12/112 10/02 10/217 

 2 30/3 27/071 10/03 23/204 

 22/226 22/16 11/021 01/9 رويشگاه ميانگين كل

 0 102/7 002/002 701/01 32/032 

 07/427 200/00 102/321 027/7 0 ميان بند

 1 701/07 430/071 010/07 302/241 

 4 74/07 330/077 07/00 72/101 

 2 327/7 010/031 411/07 002/231 

 11/211 222/2 222/092 921/1 رويشگاه ميانگين كل
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گيري شده و نتايج آن در در اين آزمايش تنش نهايي اندازهبرش موازي الياف: 

 ارائه شده است. 7و  3جدولهاي شمارة 

 

هاي مختلف انجيلي و ممرز از نظر سختي بيشترين مقاومت و در ميان گونهسختي: 

زمايش ميزان سختي (. در اين آ0هاي نمدار و تبريزي كمترين آنرا دارا هستند )گونه

 00و  07گيري شده كه جدولهاي شمارة چوب در سطوح جانبي و انتهايي اندازه

 باشند.گيري ميحاصل اين اندازه

 

با يك ماشين آزمايشگاهي  ASTMاين آزمايش طبق استاندارد مقاومت به ضربه: 

بار در  انجام گرديد كهميليمتر  07×07×037براساس سيستم پاندولي با ابعاد نمونه 

ها تحت بار متمركز در وسط دهانه ميگردد. نمونهسانتيمتر وارد مي 04وسط دهانه 

و  07گردد. نتايج در جدولهاي شمارة شكنند و مقاومت به ضربه برحسب ژول بيان مي

 آورده شده است. 00



 

 رافيايي برخواص مكانيكي گونه ممرز منطقه استان گلستانتأثير تغييرات رطوبت، و جهات جغ -12جدول شمارة 
 در حالت خشك )خشك شده در هواي آزاد( %(22در حالت تر )رطوبت بيش از  موقعيت

 جهت جغرافيايي رويشگاه

مقاومت به 
 ضربه
(J) 

مقاومت به 
در جهتسختي 

 ((KNجانبي 

مقاومت به 
در جهتسختي 

 ((KNانتهايي 

مقاومت به 
 ضربه
(J) 

قاومت به م
در جهتسختي 

 ((KNجانبي 

مقاومت به 
در جهتسختي 

 ((KNانتهايي 

 71/4 00/4 73/0 702/4 44/4 10/1 شمال 

 74/4 30/4 37/0 300/4 40/4 11/1 جنوب باال بند

 70/4 00/4 77/0 777/4 4/44 00/1 شرق 

 33/4 01/4 30/0 303/4 20/4 01/1 غرب 

 12/2 62/2 12/2 901/2 22/2 22/2  ميانگين كل رويشگاه

 240/2 010/2 11/1 470/2 710/4 00/1 شمال 

 200/2 101/2 01/1 171/2 700/4 00/4 جنوب ميان  بند

 432/2 013/4 12/1 402/2 711/4 10/1 غرب 

 427/2 107/2 02/1 427/2 722/2 20/1 شرق 

 221/2 191/2 20/2 222/2 111/2 02/2  ميانگين كل رويشگاه

 



 

 

 تأثير تغييرات رطوبت، و ارتفاع تنه درخت برخواص مكانيكي گونه ممرز منطقه استان گلستان -11دول شمارة ج
 در حالت خشك )خشك شده در هواي آزاد( %(22در حالت تر )رطوبت بيش از  موقعيت

 جهت جغرافيايي رويشگاه

مقاومت به 
 ضربه
(J) 

در سختي  
 جانبيجهت

KN)) 

در جهتسختي 
 انتهايي

 KN)) 

مقاومت به 
 ضربه
(J) 

در جهتسختي 
 جانبي

 KN)) 

در جهتسختي 
 انتهايي

 KN)) 

 0 37/0 43/4 31/4 30/0 04/4 30/4 

 70/4 37/4 30/0 37/4 21/4 74/1 0 باال بند

 1 73/0 42/4 701/4 70/0 00/4 74/4 

 4 10/1 17/4 71/4 70/1 07/4 71/4 

 2 01/1 42/4 30/4 70/1 00/4 71/4 

 12/2 12/2 12/2 99/2 20/2 20/2  ميانگين كل رويشگاه

 0 01/0 772/2 401/2 01/1 177/2 103/2 

 270/2 111/2 01/1 417/2 770/2 40/1 0 ميان  بند

 1 11/1 701/4 437/2 01/1 002/2 221/2 

 4 04/1 777/4 273/2 10/1 130/4 207/2 

 2 20/1 713/4 130/2 41/1 003/2 242/2 

111/2 22/2  گين كل رويشگاهميان  222/2 20/2 191/2 221/2 
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 بحث
متر از سطح دريا در شمال  0077متري تا  177اي رويشگاه ممرز از ارتفاعات جلگه

برگ منطقه غرب گيالن آغاز و تا حوالي جنوب شرقي مازندران كشور از جنگلهاي پهن

( اثر عوامل رويشگاه را در كيفيت ظاهري تنه درختان 0111شده است. حبيبي ) كشيده

بند ممرز مؤثر دانسته و برحسب ارتفاع ناحيه, رويشگاه آنها را به سه منطقه پايين، ميان

كند. با توجه به اينكه شتاب ثقل برحسب عرض جغرافيايي و ارتفاع و باالبند تقسيم مي

و به همين ترتيب دانسيته نيز تغيير خواهد كرد. دانسيته و  كنداز سطح دريا تغيير مي

باشند كه اساس نياز مباحث خواص مكانيكي چوب رطوبت چوب دو عامل مهم مي

 هستند.

گرم بر سانتيمتر  000/7طور ميانگين داراي دانسيته ممرز منطقه استان گلسـتان به

( در مناطق 0ونه )جدول شمارة هاي اين گمكعب است كه در مقايسه با ميانگين دانسيته

بر سانتيمتر گرم  011/7برسانتيمتر مكعب(, منطقه ويسر )گرم  04/7اسالم گيالن )

بر سانتيمتر مكعب( داراي گرم  070/7مكعب( و در مقايسه با ممرز منطقه سنگده )

نيكي رود كه از نظر مقاومتها نيز بر مقاومتهاي مكاباشد. انتظار ميدانسيته باالتري مي

گونه ممرز در منطقه سنگده مازندران برتري داشته باشد. در منطقه استان گلستان تأثير 

ارتفاع منطقه نيز بر روي خواص فيزيكي )دانسيته( بررسي شد. نتايج بدست آمده نشان 

داد كه  دانسيته چوب ممرز در ارتفاعات حد پايين كمترين مقدار را دارد كه اين نتايج 

حاصل از تحقيقات صورت گرفته در منطقه اسالم گيالن است و با  منطبق با نتايج

يابد. نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه: افزايش ارتفاع از سطح دريا نيز افزايش مي

ميانگين دانسيته گونه ممرز در منطقه استان گلستان با توجه به اينكه آزمايشها در منطقه 

گرم بر سانتيمتر مكعب است  000/7است برابر ارتفاعي ميان بند و باالبند انجام گرفته 

برگان و بنابر تقسيم بندي چوبها به لحاظ وزن مخصوص گونه ممرز اسالم جزء پهن

 (.0110گيرد )پارساپژوه، نيمه سنگين قرار مي
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در غالب موارد كاهش رطوبت باعث افزايش قابل توجه مقاومت شده است، از 

باشد. در اين آزمايش ميانگين يك ميجمله اين خواص مقاومت به خمش استات

مقاومتهاي خمش استاتيك در حداكثر بار و در حد االستيك و مدول االستيسيته به 

مگاپاسكال بوده كه در مقايسه با اين مقاومتها  07100و  07/21, 22/33ترتيب برابر با 

م گيالن مگاپاسكال و منطقه اسال 1/04447و  04/20, 02/070در منطقه ويسر به ترتيب 

كمتر و در مقايسه با اين مقاومت به خمش استاتيك در  07174و  00/70،27/20

مگاپاسكال بيشتر  13و  27/00حداكثر بار و حد االستيك در منطقه سنگده به ترتيب 

باشد. بيني صورت گرفته از تغييرات دانسيته درست ميبوده است كه با توجه به پيش

داري با تجزيه و تحليل آماري اختالف كامالً معنيرطوبت عامل بسيار مهمي است و 

 شده كه مقاومت به خمشهاي خشك بين مقاومتها در دو حالت تر و خشك ديده 

 71/10مگاپاسكال( به مراتب بيش از مقاومت به خمش در حالت تر ) 22/07)

مد برداري در ارتفاعات مختلف تنه درخت نيز مگاپاسكال( بوده است. تأثير محل نمونه

يابد. جهات نظر بوده كه با افزايش ارتفاع تنه مقاومت نسبت به كنده درختان كاهش مي

جغرافيايي نيز از عوامل مؤثر هستند كه اين عامل در ارتفاع باالبند و ميان بند خود را 

نشان داده و در جهت جنوبي مقاومت كاهش يافته است، ولي جهات ديگر نسبت به 

 (.1و  0ارند )جداول شمارة داري ندهم اختالف معني

به طور كلي نيروي فشار در چوب به سه صورت موازي با الياف، عمود بر الياف و 

شود كه در اين بررسي مقاومت به فشار موازي و عمود دار با الياف ديده ميجهت زاويه

گيري و مورد بررسي قرار گرفته است. در حالت فشار موازي الياف، بر الياف اندازه

نمايد در اين آزمايش مقاومت تحت تأثير نيروي فزاينده شروع به كوتاه شدن مي چوب

گيري قرار به فشار در حداكثر بار, در حد االستيك و مدول االستيسيته طولي مورد اندازه

مگاپاسكال در  71/13گرفته است. ميانگين كلي براي اين گونه در منطقه استان گلستان, 

 1737اسكال در حداكثر بار و مدول االستيسيته طولي آن مگاپ 70/41حد االستيك, 

مگاپاسكال بدست آمد. در مقايسه با اين مقاومتها در منطقه ويسر استان مازندران در 
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 مگاپاسكال( كمتر, ولي در تنش حد االستيك  24/47مقاومت به فشار در حداكثر بار )

مگاپاسكال(  2707ستيسيته )مگاپاسكال( از نظر آماري در يك گروه و مدول اال 10/13)

بيشترين مقدار را دارد در مقايسه با ممرز منطقه اسالم و سنگده نيز داراي مقاومتهاي 

باالتري است. با توجه به اعداد بدست آمده از انتشار حاصل آزمايشهاي مركز تحقيقات 

منطقه باشد كه از گونه ممرز مي 3/03توليدات جنگلي آمريكا ميانگين تنش حداكثر آن 

 استان گلستان كمتر است.

گيري قرار ميدر آزمايش فشار عمود بر الياف فقط تنش در حد تناسب مورد اندازه

 012/07گيرد و در اين گونه در منطقه استان گلستان ميانگين كلي گونه ممرز برابر 

مگاپاسكال بدست آمده كه نسبت به مقاومت فشار عمود برالياف در منطقه اسالم گيالن 

مگاپاسكال( و منطقه سنگده  110/7مگاپاسكال( كمتر و نسبت به منطقه ويسر ) 74/00)

گيرند. نتايج مگاپاسكال( از نظر آماري اختالفي نداشته و در يك گروه قرار مي 427/7)

حاصل آزمابشهاي مركز تحقيقات توليدات جنگلي آمريكا ميزان ميانگين تنش حد 

اپاسكال اعالم نموده كه مشابه مقاومتهاي سه منطقه مگ 40/7تناسب ممرز آمريكايي را 

 ويسر, گرگان و سنگده است.

دهد كه عوامل جهات جغرافيايي و ارتفاع تنه تجزيه و تحليل آماري نشان مي

 تأثير هستند.درخت بر اين مقاومت بي

ها آورده شده كه همگي مورد تجزيه و مقادير ساير مقاومتها در جدولهاي ميانگين

تا  0اند و در غالب موارد نتايج مشابه بدست آمده )شكلهاي شمارة قرار گرفته تحليل

رسم گرديده است(. و به طور كلي بيانگر اين موضوع  3و  0، 4با استفاده از منابع  00

گيري مقاومتهاي مكانيكي در منطقه استان گلستان و مقايسه هستند كه با توجه به اندازه

( ممرز منطقه اسالم گيالن و سنگده مازندران 07مرز امريكا )آن با مقاومتهاي موجود م

در كل داراي مقاومتهاي مكانيكي متوسطي است و در صنايع مختلف كه نياز به 

مقاومتهاي بيشتري است ممرز منطقه ويسر بر ممرز منطقه گرگان ترجيح دارد و توصيه 

 شود.مي
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 تغييرات مقاومت به خمش در حداكثر بار با تغيير ارتفاع تنه درخت -2شكل شمارة 

 (Mpaدر مناطق شمالي كشور ) 
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 االستيسيته با تغيير ارتفاع تنه درخت تغييرات مدول -2شكل شمارة 
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تغييرات مقاومت به فشار موازي الياف در حداالستيك با تغيير ارتفاع تنه  -6شكل شمارة 

 درخت در مناطق شمالي كشور

 

در حداكثر بار با تغيير ارتفاع تنه  تغييرات مقاومت به فشار موازي الياف -0شكل شمارة 
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تغييرات مقاومت به فشار موازي الياف در حداالستيك با تغيير جهات  -9شكل شمارة 

 جغرافيايي در مناطق شمالي كشور
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تغييرات مقاومت به فشار عمود بر الياف در حداالستيك با تغيير ارتفاع  -12شكل شمارة 

 تنه درخت در مناطق شمالي كشور
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