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  چكيده:
  (بلنـــــد مـــــازو)  بلـــــوطمكـــــانيكي چـــــوب گونـــــه فيزيكـــــي و خـــــواص در ايـــــن تحقيـــــق 

Quercus castaneaefolia C.A.Mey با رعايت آئين نامه  از رويشگاه سنگده ساريD143-83   استانداردASTM   براي
گيري شد، و سپس اثر عواملي نظير ارتفاع نمونه در تنه درخت، رطوبت و نيـز جهـات    هاي كوچك اندازه آزمايش نمونه

بنـدي دانكـن مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار        يي منطبق با رويشگاه با استفاده از روشهاي آماري فاكتوريل و گروهجغرافيا
  گرفتند.

داد كه در اين رويشگاه، تأثيرجهات جغرافيايي بر ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي چشمگير  نتايج اين تحقيق نشان 
هاي مكانيكي  ارتفاع نمونه در طول تنه درخت بر روي مقاومت نبوده و از نظر آماري معني دار نيست. در حاليكه اثر

درخت قابل توجه بوده و بين مقاومتهاي خمش استاتيك، فشار موازي الياف، فشار عمود بر الياف و كشش اختالف 
  دار وجود داشته و بيشترين مقدار آنها در محل وسط تنه بودند. معني

آزمايشات مربوط به بلوط رويشگاههاي همين گونه نشان داد، كه چـوب   مقايسه ميانگينهاي به دست آمده با نتايج
بلوط منطقه ساري بدليل پايين بودن جرم ويژه نسبي آن نسبت به مناطق ديگر از مقاومتهاي مكانيكي كمتـري برخـوردار   

  باشد. مي
  چوب بلوط.بر روي خواص ارتفاع اثر ، بلوط مكانيكي خواص فيزيكي و، بلند مازوكليدي :  هاي واژه

 

________________________________________________________ 
 اين تحقيق با همكاري سازمان جنگلها و مراتع، دفتر فني چالوس انجام گرديده است.



  مقدمه:
و  Angiospermaeو زير شـاخه   Fhanerogamaeاز شاخه  Quercus castaneaefolia C.A.Mey بلند مازو  بلوط،      

متر و ميانگين قطر برابر سينه  ٤٠ارتفاع درختان اين گونه به باشد.  مي Fagaceaeو خانواده  Angiospermopsidesراسته 
رسد. رويشگاه اصلي اين گونه جنگلهاي قفقاز و خزر است و در كشور مـا در جنگلهـاي سـاحلي     متر مي ٥/١آن حدود 

هاي با ارزش  بلندمازو يكي از گونهنه چناران تا آستارا گسترش دارد. خزر تا ارتفاعات فوقاني از گلي داغي، گلستان گرد
شود و به همين دليل و نيز به علت مصارف مختلف صنعتي و سنتي از دير باز مـورد بهـره    جنگلهاي شمال محسوب مي

  برداري شديد قرار گرفته و سطح جنگلهاي آن به سرعت كاهش يافته است. 
هاي مختلف جنس بلوط در ايران بسيار محدود، و در خارج از  مهندسي چوب گونهتحقيق در زمينه ويژگيهاي 

  كشور نيز كار عمدتاً روي بلوطهاي آمريكايي و اروپايي متمركز بوده است.
خواص آناتوميكي چوب بلوط (بلند مازو) را در دو منطقه لوه گرگان و جنگلهـاي نوشـهر مـورد    )  ١٣٦٩(عزيزي 

متري نوشهر نمونـه بـرداري كـرده و ميـانگين      ٩٠٠متري لوه و  ٥٠٠رار داده است. وي از ارتفاع گيري و مقايسه ق اندازه
گرم بر سـانتيمترمكعب عنـوان نمـوده     ٧٩٨/٠و نوشهر را  ٧٧٤/٠وزن مخصوص خشك بلوط را براي منطقه لوه گرگان 

  است.
Khanmamedov )با فسيل اين گونه مـورد مقايسـه    اي جالب، مقاومتهاي مكانيكي بلوط قرمز را ) در مقايسه١٩٨٦

دارد. وي همچنين مقدار مقاومت به  مگاپاسكال اعالم مي ٣/٣٣و  ٤/٣٤قرار داده و مقاومتهاي خمش استاتيك را بترتيب 
داري براي چوب تازه و حالـت فسـيل    ژول بر سانتيمتر اعالم نموده و اختالف آماري معني ٥/١ضربه را براي گونه فوق 

ــود ــدا ننمـــــ ــوب پيـــــ ــازه را  چـــــ ــوب تـــــ ــوص چـــــ ــين وزن مخصـــــ ــت. وي همچنـــــ   ه اســـــ
  گرم بر سانتيمترمكعب گزارش نموده است. ٧٠٩/٠و فسيل را  ٦٩٠/٠

Suleman  وAlnajar )سه گونه بلوط جهت استفاده در صنايع تهيه خمير كاغذ  ) در بررسي آناتوميكي١٩٨٩
  Q. infectoria ميــانگين طـول اليــاف گــونه هاي

 Q. libani وQ. Aegilops   هاي   ميليمتر گزارش نموده و بين گونه ٠/١و  ١/١، ٠/١را بترتيبQ. libani   وQ. 

Aegilops اند.  اختالف آماري مشاهده ننموده  
Vintila )در بررسي آناتوميكي بر روي گونه بلوط قرمز گزارش نموده كه طول الياف از بن درخت به ١٩٤٣ (

برون و  يابد. وي همچنين دريافته كه رطوبت چوب به سمت پوست افزايش مي سمت تاج، كاهش يافته، ليكن از مغز
% و از بن به سمت تاج درخت رطوبت كاهش ٤٥- ٦٥% و ٦٠-٩٠درون درختان سرپاي بلوط قرمز به ترتيب  چوب

  يابد. مي
Vihrov )هاي خشكي رطوبت از درون ) از نظر علمي ثابت كرده است كه در فصل خشك و بروز دوره١٩٥٤ 

هاي خشكي وجود دارد حجم آوند و تراكئيد در چوب  يابد و در مناطقي كه دوره چوب به سمت برون چوب جريان مي
  % بيش از مناطق خشك است.٢٥- ٤٠يابد و مقاومتهاي مكانيكي چوب در نواحي مرتفع حدود  بيشتر از فيبر كاهش مي



Krutul )در بررسي خواص شيميايي گونه ١٩٨٨ (Q. robur L. رش نمود كه ميزان درصد سلولز از مغز چوب گزا
دهد كه اين  يابد ليكن از بن درخت به سمت تاج كمي كاهش از خود نشان مي به سمت چوب درون افزايش مي

  تغييرات بدون تأثير بر مقاومتهاي مكانيكي نخواهد بود .
Bielczyk )تري بر روي گونه  ) در بررسي جامع١٩٥٦Q. robur L. ه درصد چوب تابستانه، گزارش نموده ك

  يابد. دانسيته چوب و مقاومتهاي مكانيكي آن از تاج به سمت بن درخت هميشه افزايش مي
 Kommert )گيري مقاومتهاي مكانيكي بر روي گونه ) در پي يكسري اندازه١٩٧١  

 Q. iberica يته و سختي چوب االستيس و بررسي تأثير سن درختان گزارش نموده كه مقاومتهاي فشاري، خمشي، مدول
ساله انجام و مقايسه نموده  ١٤٠و  ٩٢با افزايش سن درختان نسبت عكس دارد وي اين بررسي را بر روي درختان 

  است.
Bielczyk )نسبي و مقاومتهاي مكانيكي، و رابطه  اي همبستگي محكمي را بين جرم ويژه ) در بررسي جداگانه١٩٥٦

اي مكانيكي اعالم نموده، و ضريب همبستگي بين جرم ويژه و مقاومتهاي نسبتاً معكوسي بين رطوبت چوب و مقاومته
  محاسبه و ارائه نموده است. ٥٦/٠ - ٧٥/٠مكانيكي چوب بلوط را 

، مقاومت به ١/ ٦٩در جدول مقاومتهاي خود براي بلوط سرخ مقاومت به خمش استاتيك را   ASTMاستاندارد 
پوند بر اينچ مربع اعالم  ٣٢/١و فشار عمود بر الياف را  ٥٦/١ي الياف ، مقاومت به برش مواز٨٨/١فشار موازي الياف 

  نموده است. 
 وانجام داده تحقيقي در مورد پهناي دواير ساليانه ) در منطقه اسالم گيالن در مورد دو گونه بلوط  ١٣٥٩پارساپژو (

  چوبها با دواير باريك بيشتر است. كه كيفيت هدواعالم نم
هاي بلـوط را    و خصوصيات برخي از گونه  امريكاتجارتي اي ه مقاومتهاي مجاز گونهبررسي  در) ١٣٦٨ابراهيمي( 

گرم بر سانتيمتر مكعب ، با مقاومت به خمش  ٦/٠با جرم مخصوص را  ها بلوط سفيد اين گونهاعالم داشته است. از بين 
  پوند بر اينچ مربع معرفي نموده است. ١٢٤٦٠٠٠مدول االستيسيته و   ٨٣٠٠

برگان جنگلي منطقه  ) در بررسي تغييرات وزن مخصوص  چوب ده گونه از پهن١٣٦٣االسالمي ( زاده و شيخ سينح
  را براي اين گونه گزارش نموده است.  ٥٨٣١/٠اسالم گونه بلوط منطقه را نيز  مورد بررسي قرار داده و ميانگين 

  بلــــــوط  ) در طــــــي انتشــــــارات خــــــود در جــــــداولي بــــــراي دو نــــــوع١٣٦٧پارســــــاپژوه (
 Quercus pedonculata  وQuercus sessiliflora    وزن مخصوص خشك و مقاومت به خمش استاتيك و مقاومـت بـه

 ٦٥٠و  ٦١٠كيلوگرم بر سـانتيمترمربع،   ١١٠٠و  ٨٠٠گرم بر سانتيمتر مكعب،  ٦٥/٠فشار موازي الياف را به ترتيب برابر 
  كيلوگرم بر سانتيمترمربع گزارش نموده است.

)  در بررسي ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي چوب بلوط در رويشگاه ويسر، مقاومـت  ١٣٧٨زاده و همكاران ( حسين
مگاپاسكال، مقاومت بـه فشـار عمـود بـر اليـاف را       ٨١/٥٩مگاپاسكال، فشار موازي الياف  ٧٣/١٣٦به خمش استاتيك را 



اعالم نموده و بطور كلي ضريب تغييرات اين مقاومتها 

هـاي تجـارتي ايـران در رويشـگاههاي     
و دسـت   

ساري، رويشگاه سنگده بـا تعيـين جهـات    
جغرافيايي بر روي تنه و ثبت مشخصات ظاهري قطع، و به ابعاد مناسب جهت حمل تبديل گرديد. به منظور تسـريع  در  
هاي حالت تر ( در حد رطوبت سرپا) به آزمايشگاه كالرآباد انتقال يافتـه بعـد از تبـديل شـدن بـه      
آزمايشات مكانيكي و فيزيكي بـر  

 هاي انتخاب شده جهت انجام آزمايشات در حالت خشك به مجتمـع تحقيقـاتي البـرز كـرج انتقـال      
درصد بـراي مـدتي در   

A1 

A5 

A4 

A3 

A2 

اعالم نموده و بطور كلي ضريب تغييرات اين مقاومتها 

هـاي تجـارتي ايـران در رويشـگاههاي     
 هـا ميباشـد و در آينـده ميتوانـد مـورد اسـتفاده طراحـان       

ساري، رويشگاه سنگده بـا تعيـين جهـات    
جغرافيايي بر روي تنه و ثبت مشخصات ظاهري قطع، و به ابعاد مناسب جهت حمل تبديل گرديد. به منظور تسـريع  در  
هاي حالت تر ( در حد رطوبت سرپا) به آزمايشگاه كالرآباد انتقال يافتـه بعـد از تبـديل شـدن بـه      
آزمايشات مكانيكي و فيزيكي بـر  

هاي انتخاب شده جهت انجام آزمايشات در حالت خشك به مجتمـع تحقيقـاتي البـرز كـرج انتقـال      
درصد بـراي مـدتي در   ١٢

 

A1

 

A5

A4

A3

A2

طرح شماتيك برش و تهيه نمونه از درخت 
براي  Aهاي 

اعالم نموده و بطور كلي ضريب تغييرات اين مقاومتها 

هـاي تجـارتي ايـران در رويشـگاههاي     
هـا ميباشـد و در آينـده ميتوانـد مـورد اسـتفاده طراحـان       

ساري، رويشگاه سنگده بـا تعيـين جهـات    
جغرافيايي بر روي تنه و ثبت مشخصات ظاهري قطع، و به ابعاد مناسب جهت حمل تبديل گرديد. به منظور تسـريع  در  
هاي حالت تر ( در حد رطوبت سرپا) به آزمايشگاه كالرآباد انتقال يافتـه بعـد از تبـديل شـدن بـه      

D143     آزمايشات مكانيكي و فيزيكي بـر

هاي انتخاب شده جهت انجام آزمايشات در حالت خشك به مجتمـع تحقيقـاتي البـرز كـرج انتقـال      
١٢تيمتر تبديل و براي رسيدن به رطوبت تعادل 

  

  

 M2   
 M3 

M4 

 M1 

طرح شماتيك برش و تهيه نمونه از درخت 
هاي براي آزمايشهاي مكانيكي و نمونه

 آزمايشهاي آناتوميكي)

اعالم نموده و بطور كلي ضريب تغييرات اين مقاومتها 

هـاي تجـارتي ايـران در رويشـگاههاي      هدف از انجام اين تحقيق بررسي خصوصيات فيزيكـي و مكـانيكي گونـه   
هـا ميباشـد و در آينـده ميتوانـد مـورد اسـتفاده طراحـان       

ساري، رويشگاه سنگده بـا تعيـين جهـات    جنگلهاي 
جغرافيايي بر روي تنه و ثبت مشخصات ظاهري قطع، و به ابعاد مناسب جهت حمل تبديل گرديد. به منظور تسـريع  در  
هاي حالت تر ( در حد رطوبت سرپا) به آزمايشگاه كالرآباد انتقال يافتـه بعـد از تبـديل شـدن بـه      

D143-83آئين نامه  

هاي انتخاب شده جهت انجام آزمايشات در حالت خشك به مجتمـع تحقيقـاتي البـرز كـرج انتقـال      
تيمتر تبديل و براي رسيدن به رطوبت تعادل 

W 

طرح شماتيك برش و تهيه نمونه از درخت 
براي آزمايشهاي مكانيكي و نمونه

آزمايشهاي آناتوميكي)

اعالم نموده و بطور كلي ضريب تغييرات اين مقاومتها كيلوگرم در متر 

هدف از انجام اين تحقيق بررسي خصوصيات فيزيكـي و مكـانيكي گونـه   
هـا ميباشـد و در آينـده ميتوانـد مـورد اسـتفاده طراحـان       

جنگلهاي اصله  درخت بلوط (بلند مازو) از ارتفاعات ميان بند 
جغرافيايي بر روي تنه و ثبت مشخصات ظاهري قطع، و به ابعاد مناسب جهت حمل تبديل گرديد. به منظور تسـريع  در  
هاي حالت تر ( در حد رطوبت سرپا) به آزمايشگاه كالرآباد انتقال يافتـه بعـد از تبـديل شـدن بـه      

ASTM    آئين نامه

هاي انتخاب شده جهت انجام آزمايشات در حالت خشك به مجتمـع تحقيقـاتي البـرز كـرج انتقـال      
تيمتر تبديل و براي رسيدن به رطوبت تعادل 

N

S 

N 

طرح شماتيك برش و تهيه نمونه از درخت  -١شكل شماره 
براي آزمايشهاي مكانيكي و نمونه Mهاي 

آزمايشهاي آناتوميكي)

كيلوگرم در متر  ٠٦٢/٥مگاپاسكال و مقاومت به ضربه را  

هدف از انجام اين تحقيق بررسي خصوصيات فيزيكـي و مكـانيكي گونـه   
هـا ميباشـد و در آينـده ميتوانـد مـورد اسـتفاده طراحـان        مختلف، و تدوين جداول مقاومتهاي مجاز اين گونـه 

  

اصله  درخت بلوط (بلند مازو) از ارتفاعات ميان بند 
جغرافيايي بر روي تنه و ثبت مشخصات ظاهري قطع، و به ابعاد مناسب جهت حمل تبديل گرديد. به منظور تسـريع  در  
هاي حالت تر ( در حد رطوبت سرپا) به آزمايشگاه كالرآباد انتقال يافتـه بعـد از تبـديل شـدن بـه      

ASTMناسب براي هر آزمايش مطابق با استاندارد 

هاي انتخاب شده جهت انجام آزمايشات در حالت خشك به مجتمـع تحقيقـاتي البـرز كـرج انتقـال      
تيمتر تبديل و براي رسيدن به رطوبت تعادل سان ٦هاي پهن با ضخامت 

  

E 

شكل شماره 
هاي (نمونه

مگاپاسكال و مقاومت به ضربه را  

هدف از انجام اين تحقيق بررسي خصوصيات فيزيكـي و مكـانيكي گونـه   
مختلف، و تدوين جداول مقاومتهاي مجاز اين گونـه 

  اندركاران صنايع چوب كشور قرار گيرد.

اصله  درخت بلوط (بلند مازو) از ارتفاعات ميان بند 
جغرافيايي بر روي تنه و ثبت مشخصات ظاهري قطع، و به ابعاد مناسب جهت حمل تبديل گرديد. به منظور تسـريع  در  
هاي حالت تر ( در حد رطوبت سرپا) به آزمايشگاه كالرآباد انتقال يافتـه بعـد از تبـديل شـدن بـه      

ناسب براي هر آزمايش مطابق با استاندارد 

هاي انتخاب شده جهت انجام آزمايشات در حالت خشك به مجتمـع تحقيقـاتي البـرز كـرج انتقـال      
هاي پهن با ضخامت 

  

مگاپاسكال و مقاومت به ضربه را  
  اند. % محاسبه كرده

هدف از انجام اين تحقيق بررسي خصوصيات فيزيكـي و مكـانيكي گونـه   
مختلف، و تدوين جداول مقاومتهاي مجاز اين گونـه 

اندركاران صنايع چوب كشور قرار گيرد.
  : ها روش
اصله  درخت بلوط (بلند مازو) از ارتفاعات ميان بند  ٥

جغرافيايي بر روي تنه و ثبت مشخصات ظاهري قطع، و به ابعاد مناسب جهت حمل تبديل گرديد. به منظور تسـريع  در  
هاي حالت تر ( در حد رطوبت سرپا) به آزمايشگاه كالرآباد انتقال يافتـه بعـد از تبـديل شـدن بـه       انجام آزمايشات نمونه

ناسب براي هر آزمايش مطابق با استاندارد 
  روي آنها انجام گرديد. 

هاي انتخاب شده جهت انجام آزمايشات در حالت خشك به مجتمـع تحقيقـاتي البـرز كـرج انتقـال       همچنين نمونه
هاي پهن با ضخامت  يافته و به حالت تخته

  يارد مجتمع دپو گرديدند. 

مگاپاسكال و مقاومت به ضربه را   ٣٤/١١
% محاسبه كرده١٨را 

هدف از انجام اين تحقيق بررسي خصوصيات فيزيكـي و مكـانيكي گونـه   
مختلف، و تدوين جداول مقاومتهاي مجاز اين گونـه 

اندركاران صنايع چوب كشور قرار گيرد.
روشمواد و  

٥تعداد 
جغرافيايي بر روي تنه و ثبت مشخصات ظاهري قطع، و به ابعاد مناسب جهت حمل تبديل گرديد. به منظور تسـريع  در  

انجام آزمايشات نمونه
ناسب براي هر آزمايش مطابق با استاندارد هاي م اندازه

روي آنها انجام گرديد. 
همچنين نمونه

يافته و به حالت تخته
يارد مجتمع دپو گرديدند. 

  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



بـراي كليـه آزمايشـات مكـانيكي و     هاي آزمـوني   نمونه  D143-83آئين نامه    ASTMاستاندارد رعايت با سپس   
نمونـه بـرداري و عوامـل     ،با توجه به تعـداد درختـان   آغاز گرديد.و  آزمايشها ها و اشكال مختلف تهيه  فيزيكي با اندازه

بـا   مورد مطالعه قرار گرفتنـد. تنه درخت و جهات جغرافياييطول وبت نمونه،  ارتفاع نمونه در مؤثر بر مقاومتها شامل رط
  آماري شدند.  تجزيه و تحليل حاصل از اندازه گيري استفاده از طرح فاكتوريل در قالب بلوكهاي كامالً تصادفي نتايج 



  نتايج:
فيزيكي و مكانيكي چوب يك رابطـه نزديكـي وجـود    يمطالعات انجام شده نشان داد كه بين خواص  ـخواص فيزيكي  

دارد. به طوري كه با افزايش و يا كاهش برخي از خـواص فيزيكـي ماننـد رطوبـت، وزن مخصـوص خشـك و يـا وزن        
مخصوص بحراني، خواص مكانيكي چوب همانند خمش استاتيك، و مقاومت به سختي تغيير مي نماينـد. بعنـوان مثـال    

% تقريباُ به ٩% به ٣٠الياف و به فشار عمود بر الياف و مدول االستيسيته با كاهش رطوبت از  مقاومت هاي به فشار موازي
  %، وزن مخصـوص خشـك  ٦٨). در اين مطالعه ميانگين رطوبت سـرپا بلـوط   ٥دو برابر افزايش مي يابد ( جدول شماره 

  g/cm3 بدست آمدند. ٦٨/٠  
  

  سنگده ساري  رويشگاه  بلوطخواص فيزيكي گونه ميانگين   -١جدول شمارة 
  

  منطقه جنگلي
  ساري

 رپاسرطوبت 

(%)  
  وزن مخصوص

     خشك

g/cm3  

  وزن مخصوص

  بحراني     

    g/cm3  
  سنگده 

  
٦٤٠/٠  ٦٧٤/٠  ٦٨  

 
  

 
   خمش استاتيك: 

رطوبت، مختلف  در شرايط حداالستيك و مدول االستيسيته  ،حداكثر بار ر، داين گونه مقاومت به خمش استاتيك 

گيري و تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند  مورد  اندازهسنگده رويشگاه  درت، جهات جغرافيايي و ختنه درطول ارتفاع 

 آورده شده اند. ٣و ٢ ةول شماراكه نتايج آن در جد

  

  سنگده ساري تأثير تغييرات رطوبت، و جهات جغرافيايي برخواص مكانيكي گونه بلوط منطقه  - ٢ ةجدول شمار
 

 حالت
 

  جهت جغرافيايي
به خمش در  مقاومت

  حد االستيك
(MPa) 

خمش در  مقاومت به
  حداكثر بار
(Mpa) 

  مدول االستيسيته
  
(Mpa) 



    
 

 در حالت تر 

باالتر ( رطوبت  
 % )٣٠از 

  شمال
٨٤٨١  ١٧/٧٥  ٣٤/٤٤  

  ٧٥١٩  ٦٨/٦٧  ١٦/٤٠  جنوب
  ٨٣٠٢  ٤٢/٧٢  ٩٩/٤٢  مغرب
  ٧٩٨٤  ٥١/٦٩  ٨٢/٤١  مشرق

  ميانگين
٨٠٨١  ٢٠/٧١  ٣٠/٤٢   

  
  خشكدر حالت 

  بين ( رطوبت 
 % )١١الي  ٩ 

  شمال
١٠٢٧٤  ٢١/٩٢  ٣٦/٥١  

  ١٠٤١٠  ٥٦/٩٢  ٦٧/٥٤  جنوب
  ١٠٧٧٦  ٧٢/٩٧  ٩٥/٥٢  مغرب
  ١٣٢١٢  ٥٤/٩١  ١٧/٥٥  مشرق

  ميانگين
١١١٦٨  ٥١/٩٣  ٥٤/٥٣  

  
شود با كاهش رطوبت ميزان  چنانچه مالحظه ميالذكر مورد بررسي قرار گرفت و  در اين بررسي تأثير عوامل فوق

هاي درخت افزايش يافته است. در حاليكه بين جهات چهارگانه جغرافيايي اختالف معني داري از نظر آماري وجود  مقاومت
 نداشت.



  سنگده ساريتأثير تغييرات رطوبت، و ارتفاع تنه درخت  برخواص مكانيكي گونه بلوط منطقه  - ٣ ةدول شمارج
 
 تحال

ارتفاع نمونه در  
  تنه درخت

به خمش در  مقاومت
  حد االستيك

(MPa) 

خمش در  مقاومت به
  حداكثر بار
(Mpa) 

  

  مدول االستيسيته
  
(Mpa) 

  
 

 در حالت تر 

باالتر ( رطوبت  
% )٣٠از   

  
 

M1 ٦٧٤١  ٣١/٦٥  ١٩/٣٩  
M2 ٨٢٢٦  ٢٨/٦٦  ١٥/٤١  
M3  ٨٦٥٢  ٩٠/٧٢  ٣١/٤٤  
M4  ٨٣٦٨  ٢٤/٧٨  ٩١/٤٢  
M5  ٧٨١٣  ٥٢/٧٢  ٢٧/٤٢  

  ميانگين
٨٠٨١  ٢٠/٧١  ٣٠/٤٢  

  خشكدر حالت 

  بين ( رطوبت 
 % )١١الي  ٩ 

M1 ٩١٢٢  ٦٨/٨٦  ٩٧/٤٧  
M2 ١٠٨٧٩  ٦٦/٩٦  ٤٥/٥٣  
M3  ١١٤٥٩  ٠٣/٩٩  ٥٧/٥٧  
M4  ١٠٦٤٩  ٦٨/٩٠  ٠٤/٥٢  
M5  ١٠٩٠٢  ٧٨/٩٣  ٥٩/٥٤  

  ميانگين
١١١٦٨  ٥١/٩٣  ٥٤/٥٣  

M- شاخص ارتفاع در تنه درخت  
  
شود كه هرسه خصوصيات  استاتيكي مورد بررسي، با افزايش ارتفـاع   مالحظه مي ٣توجه به اعداد جدول شماره با 

نمونه در تنه درخت تغيير نموده و در هر دو حالت تر و خشك بيشترين مقدار در ارتفاعات مياني درخت وجود دارد و 
% اخـتالف معنـي داري در ارتفاعـات    ٥ر سطح اعتمـاد  شود. كه د كمترين مقدار آن در قسمت پايين تنه درخت ديده مي

ايـن   ١شود. نمـودار شـماره    ديده مي ٤و  ٣مختلف تنه بوده و در حالت تر و خشك بيشترين مقادير در ارتفاعات مياني 
  تغييرات را نشان مي دهد.

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  تر و خشك و تغييرات ارتفاع تنه درختارتباط بين  مقاومت به خمش در حداكثر بار در دو حالت  - ١نمودارشماره 
 ASTMآزمايش فشار در دو جهت موازي و عمود بر الياف مطابق با استاندارد  -موازي و عمود بر اليافآزمايش فشار 

   داده شده است.نشان   ٥و  ٤جداول شمارة انجام گرفت و نتايج آن در  سانتيمتر ٢٠*٥*٥ابعاد ها به  بر روي نمونه
در حالـت فشـار مـوازي     شـد. انـدازه گيـري   گونه بلوط ن بررسي مقاومت به فشار موازي و عمود بر الياف در اي        

. در ابتـداي  كـرد جانبي افزايش ابعاد پيـدا  و از جهات  دونم الياف، چوب تحت تأثير نيروي فزاينده شروع به كوتاه شدن 
قال يافته و بر اساس قانون سوم نيوتن، اين نيرو بـه  آزمايش نيروي وارده در محل تماس فك با نمونه به ذرات چوب انت

د تا نقطه تعـادل كـه بـا افـزايش نيـرو      اد نشان و چوب از خود پايداري  ،شد طور مساوي ولي در جهات مختلف تقسيم 
اعمـال نيـرو مـوثر بـوده و     در كـه   بود. رطوبت عاملي نمودچوب تغيير شكل داده و در نهايت شروع به گسيختن الياف 

    گرفتند.تغيير حالت  ٤٥هاي تر در سطح تماس به صورت له شدگي و لغزش الياف با زاويه تقريبا  نهنمو
  سنگده ساري تأثير تغييرات رطوبت، و جهات جغرافيايي برخواص مكانيكي گونه بلوط منطقه  - ٤جدول شماره 

 
 حالت

 
فشار    مقاومت به  جهت جغرافيايي

  موازي الياف
(Mpa) 

  فشار  مقاومت به
  عمودبر الياف

Mpa)(  

  مدول االستيسيته
  )Eظاهري(

Mpa)(  
 

 در حالت تر 

باالتر ( رطوبت  
% )٣٠از   

  
 

  شمال
٣٠٤٧  ٦  ٩١/٢٥  

  ٢٩٩٣  ٦/٦  ١٤/٢٧  جنوب
  ٣٠٨٢  ٦/٦  ٨٤/٢٦  مغرب
  ٢٧٨٤  ٨/٥  ٥٦/٢٥  مشرق

  ميانگين
٢٩٧٧ ٢/٦ ٤٠/٢٦ 



  خشكدر حالت 

  بين ( رطوبت 
 % )١١الي  ٩ 

  شمال
٥٦٨٨  ٧٧/١١  ٣٦/٥٥  

  ٦١٢٨  ٣٨/١٢  ٦١/٥٦  جنوب
  ٥٨٨٥  ٢٠/١٢  ٨٦/٥٦  مغرب
  ٥٧٥٨  ٨٣/١١  ٣٨/٥٤  مشرق

  ميانگين
٥٨٦٨ ٠٥/١٢ ٨١/٥٥ 

  
 ٥و  ٤گيري در جداول شماره  بود و نتايج اين اندازه% تغيير حالت به صورت لغزشي ١٠در حالتهاي خشك كمتر از      

آورده شده است. با توجه به ميانگينهاي بدست آمده در آزمايش مقاومت به فشار مـوازي اليـاف در هـردو حالـت تـر و      
داري برروي اين مقاومت نداشته است. در آزمـايش فشـار    خشك تغيرات جهات جغرافيايي از نظر آماري اختالف معني

% اختالف آماري وجود داشته كه جهت شرق و شمال در كمترين مقدار در يك گـروه و  ٥برالياف در سطح اعتماد عمود 
  جنوب و غرب با بيشترين مقدار در گروه باالتر قرار گرفتند.   

  سنگده ساريتأثير تغييرات رطوبت، و ارتفاع تنه درخت  برخواص مكانيكي گونه بلوط منطقه  - ٥دول شماره ج
 

 حالت
ارتفاع نمونه در 

  تنه درخت
فشار   مقاومت به

  موازي الياف
(Mpa) 

فشار   مقاومت به
  عمودبر الياف

Mpa)(  

  مدول االستيسيته
  )Eظاهري(

Mpa)(  
 

 در حالت تر 

باالتر ( رطوبت  
% )٣٠از   

 

M1 ٢٩٩٢  ١/٦  ٤٢/٢٥  
M2 ٢٨٢٨  ٢/٦  ٩٧/٢٥  
M3  ٢٨٧٥  ٣/٦  ٢٤/٢٦  
M4  ٣٢١٣  ٣/٦  ٦٠/٢٦  
M5  ٣٢٩٨  ٦/٦  ٥٣/٢٨  

  ميانگين
٢٩٧٧ ٢/٦ ٤٠/٢٦ 

  خشكدر حالت 

  بين ( رطوبت 
 % )١١الي  ٩ 

M1 ٥٤٦٨  ٢٨/١٢  ٤١/٥١  
M2 ٥٩٤٩  ٣٦/١١  ١٥/٥٥  
M3  ٦٢٨٤  ٧١/١٢  ٢٧/٦٢  
M4  ٥٦٠٢  ٢٢/١٢  ٤٧/٥٧  
M5  ٦٥٤٤  ٤٨/١٢  ٠١/٦١  

  ميانگين
٥٩٦٩ ٢١/١٢ ٤٦/٥٧ 

M- شاخص ارتفاع در تنه درخت  



% اخـتالف معنـي داري بـين ارتفاعـات     ١ها در حالت تر، در سـطح اعتمـاد    با توجه به تجزيه و تحليل آماري داده       
ــاد    ــي در ســـــــــطح اعتمـــــــ ــد، ولـــــــ ــده نشـــــــ ــه درخـــــــــت ديـــــــ   مختلـــــــــف تنـــــــ

مگاپاسكال بيشـترين مقاومـت و ارتفاعـات اول و دوم كمتـرين مقـدار مقاومـت را دارا        ٥٣/٢٨%  ارتفاع پنجم با تنش ٥
د. در حالت خشك بيشترين مقاومت در ارتفاعات پنجم و سوم تنه درخت ديده شد، و كمترين آن همانند حالت تر بودن

در ارتفاعات اول و دوم تنه درخت بوده است. در آزمايش مقاومت به كشش عمـود بـر اليـاف تـنش در حـد االسـتيك       
 ٥و  ١بين كليه ارتفاعـات تنـه در سـطوح اعتمـاد     گيري و مورد مقايسه قرار گرفته است كه در حالت تر و خشك  اندازه

  داري مشاهده نشد. مگاپاسكال هيچ اختالف معني ٢١/١٢و  ٦/٦درصد با ميانگين 
  :كشش و به ميخ كشي مقاومت به

در اين قسمت از آزمايشات، مقاومت به كشش عمود برالياف و مقاومت به خروج ميخ در جهـات جـانبي نمونـه و         
گيـري و ميـانگين    انتهايي آن در دو حالت تر و خشك، جهات مختلف جغرافيايي و ارتفاعات مختلف تنه درختان اندازه

 آورده شده است.  ٧و  ٦آنها در جداول شماره 

  سنگده ساري ثير تغييرات رطوبت، و جهات جغرافيايي برخواص مكانيكي گونه بلوط منطقه تأ - ٦جدول شماره 
 

 حالت
 

 جهت جغرافيايي
  

كشش  مقاومت به
  الياف بر عمود

(Mpa) 

خروج  مقاومت به
  در جهت ميخ

  جانبي
KN/cm)(  

خروج  مقاومت به
  درجهت ميخ
  انتهايي 

KN/cm)(  
  

 در حالت تر 

باالتر ( رطوبت  
) %٣٠از   

 

  شمال
٢٧٠/٠  ٥١٠/٠  ٣٧/٤  

  ٢٩٠/٠  ٤٧٥/٠  ١٩/٥  جنوب
  ٢٨٠/٠  ٥٠٥/٠  ٣٥/٥  مغرب
  ٣٤٠/٠  ٥٨٥/٠  ٩٤/٣  مشرق

  ميانگين
٢٩٠/٠  ٥١٠/٠  ٧/٤  

  خشكدر حالت 

  بين ( رطوبت 
 % )١١الي  ٩ 

  شمال
٣١٩/٠  ٤٦٢/٠  ٣٤٦/٥  

  ٦٠٣/٠  ٤٨٨/٠  ٦٠٠/٥  جنوب
  ٣١١/٠  ٥٢٢/٠  ٧٣٤/٦  مغرب
  ٣٣٣/٠  ٤٩٨/٠  ٣٥٨/٦  مشرق

  ميانگين
٣٩٢/٠  ٤٩٣/٠  ٢٥٩/٦  

  
داري بين مقاومت به كشش عمود بر الياف در هردو حالت تر و خشك مالحظه  % اختالف معني٥در سطح احتمال 

شده كه بيشترين مقدار در جهت غربي و كمترين آن  در حالت تر در جهت شرق و در حالت خشك در جهت شمالي 
ميخ در جهت جانبي در دو حالت تر و شود. همچنين آنچه كه در بررسي اوليه ميانگين مقاومت به خروج  ديده مي



خشك مالحظه مي گردد كمتر بودن اين مقاومت در حالت خشك آن نسبت به تر است.  با بررسي ميانگينهاي مقاومت 
% اختالف معني دار بوده و به ١به ميخ كشي در جهات جانبي و انتهايي در حالت تر  مشاهد گرديد كه در سطح اعتماد 

كيلونيوتن جهت شرق بيشترين مقدار را دارا است. همچنين در حالت خشك نيز  ٣٤٠/٠و  ٥٨٥/٠اي ه ترتيب  با ميانگين
كيلو نيوتن بر  ٦٠٣/٠% اختالف معني دار بوده كه بيشترين مقدار در سطوح انتهايي در جهت جنوب با ١در سطح اعتماد 

آمده است. كه اين تغييرات در نمودار شماره كيلونيوتن بر سانتيمتر بدست  ٥٢٢/٠سانتيمتر و در جهت جانبي در مغرب 
  آورده شده است. ٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  

  تغييرات مقاومت به ميخ كشي در جهات مختلف - ٢نمودارشماره
    



  سنگده ساريتأثير تغييرات رطوبت، و ارتفاع تنه درخت  برخواص مكانيكي گونه بلوط منطقه  - ٧دول شماره ج
 

 حالت
 

  ارتفاع در تنه
  درخت

كشش  مقاومت به
  الياف بر عمود

(Mpa) 

خروج  مقاومت به
  در جهت ميخ

  جانبي
KN/cm)(  

خروج  مقاومت به
  درجهت ميخ
  انتهايي 

KN/cm)(  
 

 در حالت تر 

باالتر ( رطوبت  
% )٣٠از   

 

M1 ٣٢٠/٠  ٥٣٠/٠  ٢٤/٥  
M2 ٢٩٠/٠  ٥٢٥/٠  ٩١/٤  
M3  ٢٩١/٠  ٤٩٥/٠  ٥٠/٤  
M4  ٣١٠/٠  ٥٤٠/٠  ٦٦/٥  
M5  ٢٨٠/٠  ٥٢٠/٠  ٦٢/٣  

  ميانگين
٢٩٠/٠  ٥١٥/٠  ٧٠/٤  

  خشكدر حالت 

  بين ( رطوبت 
 % )١١الي  ٩ 

M1 ٣٠٢/٠  ٤٨٣/٠  ٣٨٠/٦  
M2 ٣٢٨/٠  ٤٦٤/٠  ٤٦٦/٥  
M3  ٦٠٣/٠  ٥٢٥/٠  ٤٥٨/٦  
M4  ٣٤٦/٠  ٥٣٣/٠  ٣٠٤/٦  
M5  ٣٠٧/٠  ٤٠٢/٠  ٠١٦/٦  

  ميانگين
٣٧٧/٠  ٤٨١/٠  ١٢٥/٦  

  
شود ميانگين اين مقاومت در سطوح جانبي در حالـت تـر از خشـك آن     نيز مالحظه مي ٧همانطوريكه در جدول شماره 

% اختالف معني دار بوده  و بيشترين مقدار در ارتفاعـات ميـاني   ٥بيشتر است همچنين در هر دو حالت  در سطح اعتماد 
  شود.  قطعه چهارم و سوم مشاهده مي



  برش موازي الياف: و كافخوريمقاومت به ش
چوب بلوط در حالت تـر و خشـك   و برش موازي الياف ميانگين مقاومت به شكافخوري  ٩و  ٨ول شماره ادر جد       

شود تاثير رطوبت كـامالً   همان طوري كه از اعداد جداول مشاهد مي ارائه شده است. تنه درخت ارتفاعات مختلف در و 
افزايش يافته است در حالت تر تاثير جهات جغرافيايي بر روي مقاومت به بـرش   محسوس بوده و با كاهش آن مقاومتها

دار شـده كـه    % معنـي ٥% معني دار نبوده ولي در حالت خشك تاثير ايـن عامـل در سـطح    ٥و  ١موازي الياف در سطوح 
% اختالف ١ بيشترين مقدار در جهت مغرب بدست آمده است. در آزمايش مقاومت به شكافخوري درحالت تر در سطح

% ايـن اخـتالف   ٥دار بوده و بيشترين مقدار آن در جهت جنوب بدست آمـده اسـت. در حالـت خشـك در سـطح       معني
  شود كه بيشترين مقدار آن در جهت مغرب است. مشاهده مي

الياف و شكافخوري  تأثير تغييرات رطوبت و جهات جغرافيايي برمقاومت به برش موازي -٨جدول شماره 
  سنگده نطقه گونه بلوط م

  در حـــالت تــــــر  موقعيت
  % )٣٠( رطوبت بيش از   

  در حالت خشك
  آزاد) درهواي شده (خشك

جهــــــت   رويشگاه
  جغرافيايي

  برش به مقاومت
  موازي الياف

Mpa)(  

   به  مقاومت
  شكافخوري
KN.cm)(  

  برش به مقاومت
  موازي الياف

Mpa)(  

   به  مقاومت
  شكافخوري
KN.cm)(  

  شمال  
٨٤٤  ٥٧/١٤  ٧٣٠  ٩٠/٨  

  بند ميان 
  ٥٢٠  ٩١/١٣  ٨١٠  ٧٤/٨  جنوب

  ٩٠٤  ١٦/١٥  ٧٦٠  ٢١/٩  مغرب  

  ٨٢١  ٢٦/١٤  ٧١٠  ٩٨/٧  مشرق  

 ٨٤٧ ٤٧/١٤ ٧٥٠ ٩ ميانگين كل رويشگاه

  
% معني دار بوده و بيشترين مقدار ١تاثير عامل ارتفاع تنه درخت بر روي مقاومت به برش در حالت تر در سطح 

شود ولي تغييرات آن از  % اختالف مشاهده مي٥شود. در حالت خشك در سطح  و چهارم ديده مي آن در ارتفاعات سوم
كنيد. در آزمايش شكافخوري  عامل  مالحظه مي ٣كند. اين تغييرات را در نمودار شماره  يك روند ثابتي تبعيت نمي

% معني دار بوده كه بيشترين ٥ر سطح ارتفاع در حالت تر تاثيري بر اين مقاومت نداشته ولي در حالت خشك اختالف د
  مقدار در ارتفاع سوم ديده مي شود.

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ارتباط بين مقاومت به برش موازي الياف و ارتفاع تنه درخت در دو حالت تر و خشك – ٣نمودار شماره 
    



الياف و شكافخوري گونه بلوط  تأثير تغييرات رطوبت و ارتفاع تنه درخت  برمقاومت به برش موازي -  ٩ جدول شماره
  منطقه شفارود

  در حـــالت تــــــر  موقعيت
  % )٣٠( رطوبت بيش از   

  در حالت خشك
  آزاد) درهواي شده (خشك

ــاع از   رويشگاه ارتفـ
  كنده به تاج

  برش به مقاومت
  موازي الياف

Mpa)(  

   به  مقاومت
  شكافخوري
KN.cm)(  

  برش به مقاومت
  موازي الياف

Mpa)(  

   به  مقاومت
  شكافخوري
KN.cm)(  

  ١  
٨٤٨  ١٤/١٥  ٧٢٠  ٨/٨  

  ٨٢٥  ١٧/١٣  ٧٥٠  ٥/٨  ٢  بند ميان 

  ٨٩٣  ٤١/١٤  ٧٦٠  ٢٥/٩  ٣  

  ٨٣٩  ٦٩/١٤  ٧٧٠  ٩  ٤  

  ٨٢٤  ٢٦/١٤  ٧٦٠  ٧٥/٨  ٥  

 ٨٤٦ ٣٣/١٤ ٧٥٠ ٩ ميانگين كل رويشگاه

  

  

  ضربه : وقاومت به سختي م

مقاومتها تحت تأثير رطوبت، جهات جغرافيايي و هاي مربوط به اين  بيانگر ميانگين داده ١١و  ١٠جداول شماره  

با توجه به انجام نتايج  آماري در دو حالت تر و خشك عامل جهات جغرافيايي تأثير  مي باشند.ارتفاع تنه درخت 

  ي مقاومت به سختي در جهات جانبي و انتهايي نداشته است. % بر رو٥و  ١داري در سطوح  معني

ميليمتر تهيه، و بار ضربه در وسـط   ٢٠*٢٠*٢٨٠هاي به ابعاد استاندارد  براي انجام آزمايش مقاومت به ضربه نمونه
  گرديـــــــــــــــد كـــــــــــــــه مقاومتهـــــــــــــــاي  ميليمتـــــــــــــــري وارد  ٢٤٠دهانـــــــــــــــه 

  
  سنگده ساري تأثير تغييرات رطوبت، و جهات جغرافيايي برخواص مكانيكي گونه بلوط منطقه  - ١٠جدول شماره 

 
 حالت

 
 مقاومت به   جهت جغرافيايي

 ضربه
(Kg.M) 

مقاومت به سختي  
  جانبي در جهت 

KN)(  

مقاومت به سختي  
  انتهايي در جهت 

KN)(  



 
 در حالت تر 

 % )٣٠( رطوبت  
  شمال

١٤/٥  ٤٧/٤  ٥/٢  

  ١٨/٥  ٤٥/٤  ٨/٢  جنوب
  ١١/٥  ٤٤/٤  ٢/٢  مغرب
  ١٣/٥  ٦٣/٤  ٢/٢  مشرق

  ميانگين
١٤/٥  ٤٩/٤  ٤/٢  

  
 
  خشكدر حالت 

 % )٣٠( رطوبت  

  شمال
٤٠٨/٥  ٣٨٤/٥  ٣٣/٣  

  ٤٦٧/٥  ٣٣٥/٥  ٨٧/٢  جنوب
  ٤٨٥/٥  ٣٢١/٥  ٣٩/٢  مغرب
  ٤٧٣/٥  ٣٢٠/٥  ٦٠/٢  مشرق

  ميانگين
٤٥٨/٥  ٣٤٠/٥  ٧٩/٢  

  

% ١در آزمايش مقاومت به ضربه در حالت تر و خشك در سطح اعتماد   Kg.mبدست آمده بر حسب واحد

   داربوده و بيشترين مقدار در حالت تر در جهت جنوبي و در حالت خشك در جهت شمال بدست آمد. اختالف معني

% و ٥تأثير عامل ارتفاع تنه درخت بر روي مقاومت به سختي در حالت تر در جهات جانبي در سطح 

دار بوده و در هر دو جهت بيشترين مقدار در ارتفاع چهارم تنه درخت ديده  % معني١ايي در سطح جهت انته

  شود، مي

  



  سنگده ساريأثير تغييرات رطوبت، و ارتفاع تنه درخت  برخواص مكانيكي گونه بلوط منطقه ت - ١١
 

 حالت
 

  ارتفاع در تنه
  درخت

 مقاومت به
ضربه   

(Kg.M) 

مقاومت به 
در  سختي  

  جانبي جهت
KN)(  

مقاومت به 
در  سختي  

  انتهايي جهت
KN)(  

 
 در حالت تر 

 % )٣٠( رطوبت  

M1 ٩١٠/٤  ٣٢٥/٤  ٢/٢  
M2 ٠٩/٥  ٣٠٠/٤  ٣/٢  
M3  ٢٣/٥  ٦٣٠/٤  ٦/٢  
M4  ٣٧/٥  ٨٩٠/٤  ٣/٢  
M5  ٠٦/٥  ٤٧٥/٤  ٦/٢  

  ميانگين
١٤/٥  ٤٩٠/٤  ٤/٢  

  
 
  خشكدر حالت 

 % )٣٠( رطوبت  

M1 ٥٩١/٥  ٥٢٢/٥  ٦٥/٢  
M2 ٣٢٥/٥  ٢١٩/٥  ٢٣/٣  
M3  ٤٤٣/٥  ٢٩٨/٥  ٦٩/٢  
M4  ٣٦٦/٥  ٣١٧/٥  ٨٣/٢  
M5  ٥٢٣/٥  ٢١٩/٥  ٩٧/٢  

  ميانگين
٤٥٠/٥  ٣١٥/٥  ٨٧/٢  

  
% مشـاهد  ٥و  ١ولي در حالت خشك در هردو جهت جـانبي و انتهـايي اخـتالف معنـي داري در سـطوح اعتمـاد       

% وجود نداشته ولي در ١و  ٥اختالف معني داري در سطوح اعتماد گردد. در آزمايش مقاومت به ضربه در حالت تر  نمي
  % اختالف معني دار وجود داشته كه بيشترين مقدار آن در ارتفاع دوم است.١حالت خشك در سطح اعتماد 

  
  گيري  بحث و نتيجه

برگ منطقـه غـرب    متر از سطح دريا درشمال كشور از جنگلهاي پهن ٢٢٠٠تا   ٦٥٠رويشگاه بلوط از ارتفاعات    
صنعتي ايران بـوده   هايمهمترين چوبيكي از  . اين گونهگيالن آغاز و تا حوالي جنوب شرقي مازندران كشيده شده است

هـاي روكشـي اسـت.     جمله بهترين گونه براي تهيه گـرده بينـه  و تامين كننده مواد اوليه بسياري از صنايع چوب ايران از 
داند و برحسب ارتفاع ناحيه رويشـگاه آنـرا    ) اثر  رويشگاه را در كيفيت ظاهري تنه درختان بلوط مؤثر مي١٣٦٤حبيبي (

و ارتفـاع از   با توجه به اينكه شتاب ثقل برحسب عـرض جغرافيـايي  . كند بند و باالبند تقسيم مي به سه منطقه پايين، ميان



به همين ترتيب وزن ويژه هم تغيير خواهد كـرد. وزن ويـژه و رطوبـت چـوب و مـواد مركـب        ،كند سطح دريا تغيير مي
  اي برخوردارند. ژهچوبي دو عامل مهم هستند كه در مباحث خواص مكانيكي چوب از اهميت وي

ــه    ــوط منطقـــ ــاري بلـــ ــنگده ســـ ــك ســـ ــوص خشـــ ــانگين داراي وزن مخصـــ ــور ميـــ ــه طـــ   بـــ
(نـادري   ٦٠/٠گرم بر سانتيمتر مكعب بوده كه با مقايسه اين مقدار با وزن مخصوص ايـن گونـه در منطقـه ويسـر     ٦٧/٠ 

بيشترين مقـدار   )١٣٦٧رم بر سانتيمتر مكعب (پارساپژو گ٦٣/٠) و بلوط اروپايي ASTM( ٥٧/٠) و بلوط امريكاي ١٣٧٠
د. شـ رود كه از نظر مقاومتها نيز برتر با ن مخصوص انتظار ميه با توجه به رابطه خواص مكانيكي با وز، كباشد را دارا مي

)  جرم ويژه چوب بلوط در پايگاههاي حد پايين بيشترين مقدار را دارد و در منطقـه  ١٣٦٠براساس تحقيقات پارساپژو (
در منطقـه   ترين چوب بلـوط  كند كه سنگين يابد. وي اضافه مي گرگان و سنگده با افزايش ارتفاع از سطح دريا كاهش مي

  شود. نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه: گرگان و خيرودكنار يافت مي
گرم بر سانتيمترمكعب است و بنابر تقسـيم بنـدي چوبهـا بـه      ٦٧/٠ سنگده ساري در منطقه بلوط وزن مخصوص 

  گيرد.         برگان نيمه سنگين قرار مي جزء پهنمنطقه سنگده لحاظ وزن مخصوص گونه بلوط 
در حالت تر بين مقاومت خمشي رسي تأثير  رطوبت بر مقاومت هاي چوب مورد بررسي قرار گرفت. در اين بر

مگاپاسكال در ارتفاعات مختلف تنه اختالف معني داري وجود نداشته، ولي در  ٣/٤٢در حد االستيك با ميانگين 
سكال اختالف مشاهده گرديد كه مگاپا ٢/٧١% با ميانگين ٥مقاومت به خمش در ماكزيمم بار وارده در سطح احتمال 

  كمترين مقدار مربوط به ارتفاعات نزديك كنده بود كه با يك آهنگ افزايش و كاهش مجدد تا تاج درخت ادامه داشت. 
مدول االستيسيته كه نشان دهنده خاصيت ارتجاعي جسم است در اين گونه در حالت تر و خشـك بـا ميانگينهـاي    

مگاپاسكال اختالف كامالً معني داري داشت. كمترين مقدار مدول االستيسيته  در كنده بود كه مقـدار آن   ١١١٦٨و  ٨٠٨١
جهات جغرافيايي نيـز از عوامـل مـوثر هسـتند.     اج كاهش يافت. با افزايش ارتفاع تنه افزايش يافته و دوباره در نزديكي ت

اخـتالف  معيارهاي خمشي مورد آناليز آماري قـرار گرفـت كـه در هـر دو حالـت تـر و خشـك        در نيز  فاكتوراين تأثير 
بـا   ر مقايسـه مگاپاسكال د ٩٣٤١٥و   ٣٠/٨٢ميانگين مقاومتهاي خمشي بلوط منطقه سنگده با مقادير . شتندداري ندا معني

در مقايسـه بـا   و كمتر بـوده اسـت    مدول االستيسيته و در حداكثر بار  مگاپاسكال ١٣٦٨٣و   ١٣٦منطقه ويسر به ترتيب 
  .نسبي داشت مگا پاسكال برتري مقاومتي ١٧٩/٩٢٧٤و ٣٠/٦٠) به ترتيب ASTMبلوط امريكايي (

برابر اعمال فشار در جهت موازي  در آزمايش فشار موازي الياف كه نشان دهنده خاصيت تحمل پذيري چوب در 
 ٢٥/٢٩، در حد االستيك٩٣/٤١داراي مقاومت به فشار حداكثر  سنگده ساري به طور كلي گونه بلوط منطقه  ،الياف است

و نسـبت بـه گونـه بلـوط      مگاپاسـكال   ٢٧/ ٨و  ٤/٣٦مگاپاسكال بوده كه نسبت به مقاومت اين گونه در منطقـه ويسـر   
  . بودمگاپاسكال بيشتر  ٩٨/٢٤امريكايي با مقاومت در حداكثر بار برابر 

امـا  جهات جغرافيايي در مورد اين مقاومـت بـي تـأثير اسـت.      فاكتور تجزيه و تحليل آماري نشان مي دهد كه     
در حالتهـاي  فـاع تنـه مقـادير آن افـزايش مييابـد.      داري بوده و غالباً با افزايش ارت تغييرات ارتفاع تنه داراي تأثيرات معني

. در اين آزمايش مقاومت به فشار در حد االستيك بودمختلف اعمال فشار،  فشار عمود بر الياف نيز از اهميت برخوردار 
 ٨٣/٣و بلوط امريكـايي   ٩/٥مگاپاسكال بوده كه نسبت  به منطقه ويسر با  ١٥/٩كه در منطقه فوق برابر  شد اندازه گيري 



ولي در حالت خشـك  بوده نموثر در حالت تر بر اين مقاومت و تغيير  ارتفاع تنه  شت،مگاپاسكال در مقام بااليي قرار دا
  بي تأثير بود. در اين مقاومت نيز جهات جغرافيايي فاكتور بيشترين مقدار در ارتفاعات وسط تنه درخت ديده شد.
ان كيفيت چوب را در برابر مقاومت به ميخ و پيچ تعيين نمود. بـه  شكافخوري مقاومتي است كه با تعيين آن مي تو

عالوه در صنايعي كه به چوبهاي با اشكال مختلف مقاوم به شكاف نياز است دانستن اين عامل در انتخاب مناسب گونـه  
خـارج  مؤثر است. چوبهاي شكاف پذير به آساني در اثر ضربات تيشه و تبر شكافته شـده و اغلـب از مصـرف مناسـب     

شوند. از جمله اين چوبها، چوب گونه بلوط است كه از خاصيت شكاف پذيري آن روستائيان در ساخت لـت بـراي    مي
آيد و در قديم از اين گونه بـه   كنند. اين چوب با يك ضربه مناسب تبر به صورت مناسبي در مي سقف منازل استفاده مي

  كردند. يهاي چوبي استفاده م خاطر همين خاصيت در ساخت بشكه
مورد تجزيـه   ارائه در جداول ميانگينها  كشي، برش موازي الياف و ضربه  ي كشش، سختي، ميخمقادير مقاومتها    

و بيشـترين مقاومتهـاي مكـانيكي در ارتفاعـات ميـاني      و در اغلب موارد نتايج مشابه بدسـت آمـد    ندو تحليل قرار گرفت
در كل داراي مقاومتهاي مكـانيكي  سنگده ساري كه بلوط منطقه گرفت  توان نتيجه ميبه طور كلي درختان مشاهد شد و 

در صنايع مختلف كـه نيـاز بـه مقاومتهـاي      ) و بلوط منطقه ويسر مازندران بوده وASTMتري نسبت به بلوط آمريكا( باال
  .كردتوصيه توان آنرا  ميبيشتري است 
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Abstract 
      In this investigation physical and mechanical properties of of oak (Quercus castaneaefolia C.A. Mey) 
in Sangdeh region of Caspian Forests were measured according to the ASTM Standard D-143-83 for 
small samples. Statistical analysis included the performing of factorial design and Duncan´s multiple- 
range test. 
     The results indicated that geographical direction on the stems were not significant sources of 
differences for physical and mechanical properties, but the effects of height of stems were great and 
statistically significant and in most cases properties decreased with increasing height. 
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