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بهبود خواص آکوستیک گونههای چوبی افرا و راش با تیمار آب گرمایی
محمد غفرانی ،1حبيب رحيمی دستجردي 2و *سعيد خجسته خسرو
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1استاد گروه علوم و تکنولوژی صنایع چوب ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ،تهران ،ایران،
2کارشناس ارشد صنایع چوب و کاغذ ،گروه علوم و تکنولوژی صنایع چوب ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،
تهران ،ایران3 ،دانشجوی دکتری ،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تربیت مدرس ،نور ،مازندران ،ایران
تاریخ دریافت1331/33/12 :؛ تاریخ پذیرش1330/30/30 :

چکيده

7

سابقه و هدف :خاصیت آکوستیکی چوب از خصوصیات ویژه آن بوده که باعث کاربرد زیاد آن در ساخت ادوات
موسیقی شده است .حصول اطالعاتی از خواص آکوستیکی آن و عوامل تأثیرگذار بر بهبود این خصوصیات اهمیت
زیادی دارد .از طرف دیگر اصالح خصوصیات چوب با روشهای دوست دار محیطزیست از فرآیندهایی است که
امروزه اهمیت فراوانی پیدا نموده است .در این مطالعه دو گونه بومی شمال ایران شامل راش )(Fagus orientalis L.

و افرا پلت ) (Acer velutinumاز نظر خاصیت آکوستیکی بررسی شدند .همچنین نمونههای آزمونی تحت شرایط
تیمار آب گرمایی قرار گرفتند .سپس اثر تیمار آب گرمایی بر خواص آکوستیک نمونهها به روش ارتعاش خمشی در
تیر دو سر آزاد مورد سنجش قرار گرفت.
مواد و روشها :برای بررسی خواص آکوستیکی گونههای چوبی راش و افرا ،نمونههایی با ابعاد (مماسی) × 23
(شعاعی) ( × 23طولی)  303میلیمتر از تختههای این دو گونهی چوبی طبق استاندارد  ISO 3129برش داده شدند.
تیمار آب گرمایی با دمای  113درجه سلسیوس و به مدت  1ساعت روی نمونهها اعمال گردید .خواص آکوستیک
نمونههای تیمار شده شامل مدولاالستیسیته ،میرایی ارتعاش ،سرعت موج ،کیفیت صوت ،ضریب آکوستیک و کارایی
تبدیل آکوستیک در دو جهت طولی -شعاعی و طولی -مماسی ارزیابی شدند و با خصوصیات آکوستیک نمونههای
شاهد مورد مقایسه قرار گرفتند.
یافتهها :نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تیمار آب گرمایی چوب تأثیر معنیداری روی بهبود تمامی خواص
آکوستیک ارزیابی شده به غیر از مدولاالستیسیته و ضریب آکوستیک در مقایسه با نمونههای شاهد دارد .در حالت
کلی نیز بیشترین تأثیر تیمار آب گرمایی چوب روی میرایی ،کیفیت صوت و کارایی تبدیل آکوستیک در گونه افرا
مشاهده گردید .نتایج همچنین بیانگر این بود که در نمونههای تیمار شده اختالف معنیداری بین خواص آکوستیک
اندازهگیری شده در دو جهت طولی -شعاعی و طولی -مماسی وجود نداشت.

*مسئول مکاتبهsaiedkhojasteh@ymail.com :
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نتیجهگیری :تأثیر تیمار آب گرمایی روی بهبود خصوصیات آکوستیک نمونهها میتواند به دلیل خروج مواد استخراجی
محلول در آب این نمونهها با پاکسازی مواد انباشته شده در مجاری آوندی و سایر عناصر ساختمانی ،طی تیمار و
همچنین افزایش ثبات ابعادی نمونههای تیمار شده باشد .با توجه به نتایج این مطالعه میتوان تیمار آب گرمایی
گونههای چوبی بهخصوص گونه افرا را برای استفاده در ساخت صفحات صوتی و همچنین جعبههای تشدید صدای
آالت موسیقی مانند سنتور ،زیلوفن و ویولن پیشنهاد نمود.
واژههای کلیدی :تیمار آب گرمایی ،خواص آکوستیک ،آالت موسیقی ،ارتعاش خمشی ،مواد استخراجی
مقدمه

باشند .انرژیای کـه باعـث به وجود آمدن ارتعاش

پیشرفت علوم و فناوری در صنعت سبب افزایش

میشود ،باعث جابهجایی ارتعـاش در جسـم مرتعش

مطالعه روی چگونگی استفاده بهینه از مواد موجود در

میشود .هرچقدر جسم مرتعش سبکتر باشد ،این

طبیعت شده است .در این راستا به نظر میرسد که

انرژی جسم را راحتتر مرتعش میسازد و بهعکس

منابع تجدیدشونده از اهمیت بیشتری برخوردار باشند.

هرچقدر نمونه سنگینتر باشد ،سختتر مرتعش

جنگل و به دنبال آن چوب که از تولیدات جنگل

میشود .بـهعـالوه اینکه هر چقدر مدول االستیسیته

است به عنوان یکی از منابع تجدیدشونده ،محور

جسم بیشتر باشـد ،بـه همـان میزان توانایی ارتعـاش

اصلی مطالعههای زیادی هستند .چوب دارای

بیشـتر و هر چقـدر مـدولاالستیسـیته کمتر باشد

خصوصیاتی مانند ناهمگن بودن ،هرسونایکسانی،

توانایی ارتعاش جسم کمتر میگردد ( .)1صدایی که

نمپذیری و تغییر ابعاد در شرایط خاص است .یکی از

از ارتعاش چوب ساطع میشود ،به مرور میرا میشود

خصوصیات ویژه چوب خواص آکوستیک آن

که این ناشی از مصرف انرژی آکوسـتیکی ارتعـاش

میباشد .خواص آکوستیکی و صوتی چوب سبب

آن است .انرژی آکوسـتیکی از طریـق جـذب صـوت

شده است که از این ماده بهطور ویژهای در ساخت

بـرای مقابله با اصطکاک داخلی که نتیجه آن آزاد

ادوات موسیقی ،استودیوهای صوتی و اتاقهای بدون

شـدن گرما اسـت ،مصرف میگردد .بهطـور کلـی در

انعکاس صوت (اتاق مرده) به صورت ماسیو و یا

سـاخت صـفحه فوقـانی جعبههای تشدید صدا،

ترکیبی (فرآوردههای چوبی) برای اهداف علمی،

چـوبی انتخـاب میشود کـه اصـطکاک داخلی کمتر

پژوهشی و در مصارف ساختمانی بهعنوان دیوارهای

و در نتیجه بازتاب صوتی بیشتری داشـته باشـد (.)1

جداکننده ،پوشش سقف یا کف اتاق و غیره استفاده

از این رو حصول اطالعاتی از عکسالعمل چوب در

شود .در این موارد عالوهبر خواص استحکامی و

رابطه با خواص آکوستیکی و صوتی چوب ضروری

مکانیکی این ماده ،خواص آکوستیکی نیز مدنظر

بوده که در همین رابطه مطالعاتی بر روی شناخت

طراحان است.

خصوصیات آکوستیک چوب و همچنین عوامل

یکی از بخشهای مهم در شناخت خصوصیات

تأثیرگذار آن بر خصوصیات آکوستیک صورت گرفته

آکوستیک توجه به قابلیت ارتعاش چوب است.

است.

بـهطور کلی نمونههایی از نظر خصوصیات آکوستیک
مناسب هستند که دارای توانـایی ارتعـاش بیشـتری
77

پژمان رضایتی چرانی و همکاران

هولز ( )1330گزارش داد که چوبهای مورد

همچنین سرعت انتشار صوت (سرعت موج) باالیی

استفاده در زیلوفن 1باید محدوده مناسبی از دانسیته،

باشند ( 0 ،4و  )2338( Bermoud .)8بر اهمیت

مدولاالستیسیته و ضریب میرایی را داشته باشند (.)2

فاکتور میرایی ارتعاش چوب آالت مورد استفاده در

روحنیا و همکاران ( )2313بیان کردند که عواملی

ساخت صفحات تشدید صدا در آالت موسیقی

مانند جرم مخصوص ،بافت چوب ،مواد استخراجی،

همچون ویولن ،گیتار و کالرینت تأکید نمودند (.)8

درصد رطوبت (با افزایش رطوبت چوب میرایی

 Bermoudو همکارانش در تحقیقی در سال  2313به

افزایش مییابد) ،جهت ارتعاش (طولی ،مماسی و

مطالعه در مورد تأثیر مواد استخراجی بر روی خواص

شعاعی) میتوانند ضریب میرایی را تحت تأثیر قرار

ارتعاشی چوب پادوک آفریقایی بهعنوان چوب بومی

دهند ( .)3وگست ( )2330بیان کرد که میزان میرایی

مورد استفاده در صفحات تشدید صدای سازهای

با مواد استخراجی موجود در چوب و رطوبت نسبی و

بومی آفریقایی پرداختند .آنها تأثیر این مواد را بر

دمای محیط مرتبط است که این ارتباط تأثیر به سزایی

کارایی ویژگیهای آکوستیکی این چوب منفی اعالم

در صدای حاصل از چوب آالت مورد استفاده در

نمودند ( .)3راجینیران و همکاران ( )2331در مورد

جعبههای تشدید صدا دارد ( .)4آرامکی و همکاران

استفاده از گونههای سوزنیبرگ در ساخت جعبههای

( )2330اهمیت ضریب میرایی برای استفاده در

تشدید صدا در قسمتهای مختلف مربوط به تشدید

صفحات تشدید صدا در زیلوفن را نشان دادند و بیان

صدا همچون صفحهی رویی ویولن و گیتار بر باال

نمودند که برای دستیابی به مقدار تشدید (رزونانس)

بودن کارایی تبدیل آکوستیک تأکید کردند (.)13

باال و همچنین دریافت صدایی واضح و شفاف عامل

سدیک و همکاران ( )2313طی مطالعه خود اهمیت

میرایی و پهنای باند از اهمیت ویژهای برخوردار است.

بررسی خصوصیات آکوستیک را با ارزیابی

آنها همچنین بیان کردند که اصطکاک داخلی نقش

مدولاالستیسیته ،ضریب میرایی و کارایی تبدیل

بسیار مهمی در انتخاب چوبهای مناسب برای

آکوستیک در انتخاب چوب آالت مورد استفاده در

ساخت زیلوفن در صفحهی تشدید صدای آن توسط

صفحه زیلوفن نشان دادند ( .)11مطالعه صورت گرفته

سازندگان آالت موسیقی دارد ( .)1ماتسوناگا ()1333

روی تأثیر غوطهوری در آب گونههای گردو و توت

وابستگی بین ضریب میرایی و نوع و میزان مواد

سفید بر کیفیت صوت نشان داد که تأثیر غوطهوری

استخراجی را نشان داده و بیان نمودند مواد

روی سرعت موج در جهت طولی ،مدولاالستیسیته و

استخراجی چوب میتوانند تأثیر قابل توجه و متغیری

دانسیته محدود است؛ اما غوطهوری باعث بهبود

بر روی ضریب میرایی داشته باشند (.)0

ضریب میرایی در نمونهها شده و از نتایج آن میتوان
برای چوبهای مورد استفاده در کالف زیلوفن

بخشهای مختلف آالت موسیقی باید دارای

استفاده کرد (.)12

خصوصیات ویژه صوتی خاصی باشند .بهعنوان مثال
چوبهایی که در صفحههای صوتی ریسنتور( 2آالت

روحنیا و همکاران ( )2311طی مطالعهای به

موسیقی گیتار ،ویولن ،چنگ) مورد استفاده قرار

مقایسه بین غوطهوری نمونههای حاصل از گونه افرا

میگیرند معموال باید دارای ضریب میرایی پایین و

در آب گرم و محلول اتانول /استون بر خصوصیات
آکوستیک این گونه پرداختند .نتایج مطالعه آنها بیانگر

1- Xylophone
2- Chordophones

این بود که استفاده از آب گرم تأثیر معنیداری بر
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بهبود مدولاالستیسیته و همچنین میرایی نداشت؛ اما

بر سانتیمتر مکعب بودند .قطعات برش داده در هوای

غوطهوری نمونهها در محلول اتانول /استون تأثیر قابل

آزاد خشک گردیدند .سپس به نمونههایی با ابعاد ×23

آکوستیک

 303 ×23میلیمتر (مماسی × شعاعی × طولی) تبدیل

توجهی

بر

بهبود

خصوصیات

شدند .با توجه به اهمیت استفاده از نمونههای سالم

مدولاالستیسیته و میرایی گونه افرا داشته است (.)13
اصالح خصوصیات چوب یکی از فرآیندهایی

در آزمونها ،نمونههای دارای شرایط رشد عادی و

است که با توجه به گسترش استفاده از آن روز به روز

عاری از هرگونه عیوب ظاهری از جمله ترک،

در حال افزایش است .عملیات تیمار گرمایی چوب

شکاف ،گرههای مرده و زنده ،چوبهای واکنشی ،کج

امروزه برای اصالح خصوصیات این ماده مانند بهبود

تاری ،پوسیدگی و غیره مطابق با استاندارد ISO 3129

ثبات ابعاد ،دوام طبیعی و پایداری در مقابل عوامل

از مجموع نمونههای برش داده شده ،انتخاب شدند.

بیولوژیک گسترش یافته است ( .)14تیمار گرمایی به

بهمنظور متعادلسازی رطوبت در نمونهها و

دو صورت آب گرمایی و بخار گرمایی صورت

یکسانسازی شرایط ،تمامی نمونههای تهیه شده در

میگیرد .تأثیر منفی تیمار آب گرمایی روی خواص

شرایط کلیما با دمای  23±2درجه سلسیوس و

چوب کمتر از تیمار بخار گرمایی است .در تیمار آب

رطوبت نسبی  01±1درصد تا رسیدن رطوبت آنها

گرمایی از آب با دماهای مختلف برای تیمار چوب و

به  12درصد قرار گرفتند.

اصالح خصوصیات آن استفاده میشود .از طرف دیگر

تیمار آب گرمایی :برای انجام تیمار آب گرمایی ابتدا

گونههای افرا ( )Acer velutinumو راش ( Fagus

نمونههای متعادلسازی شده از این شرایط خارج شده

 )orientalis L.از گونههای پرکاربرد در صنعت

و ابعاد و وزن آنها اندازهگیری شد .سپس نمونهها

سازسازی ایران هستند .البته کاربرد این گونهها

درون مخزنی فوالدی با سیستم کنترل دمایی مخزن،

بهخصوص گونه راش بهدلیل خصوصیات آکوستیک

تیمار شدند .سیستم تیمار آب گرمایی نمونهها به این

نسبتا کم در مواردی محدود است .بر همین اساس

صورت بود که ابتدا نمونهها در درون مخزن تیمار

هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر تیمار آب گرمایی

قرار گرفتند و آب با دمای  23درجه سلسیوس به

شامل

درون مخزن تزریق شد .سپس دمای مخزن بهصورت

مدولاالستیسیته ،میرایی ،سرعت موج ،کیفیت صوت،

تدریجی تا  113درجه سانتیگراد افزایش یافت که

ضریب آکوستیک و کارایی تبدیل آکوستیک بود.

این کار برای جلوگیری از تنشهای داخلی ناشی از

روی

خواص

آکوستیک

این

گونهها

اختالف دمای سطح و عمق در نمونهها بود .عملیات
مواد و روشها

تیمار آب گرمایی بهمدت  1ساعت ادامه یافت .پس از

مواد چوبی :برای تهیه نمونههای آزمونی مورد بررسی

عملیات تیمار آب گرمایی ،نمونهها از مخزن تیمار

در این مطالعه ابتدا قطعاتی به ابعاد 433×31 ×31

خارج و در شرایط متعادلسازی تا رسیدن به رطوبت

میلیمتر از گردهبینههای دو گونه چوبی افرا پلت

 12درصد با دمای  23±2درجه سلسیوس و رطوبت

( )Acer velutinumو راش ( Fagus orientalis

نسبی  01±1درصد به منظور کاهش رطوبت و

 )L.تهیه گردیدند .گردهبینه گونه افرا از منطقه گیالن

متعادلسازی رطوبت آنها نگهداری شدند .پس از

و تنه چوب راش از منطقه اسالم تهیه شدند .دانسیته

عملیات متعادلسازی و خروج نمونهها از این شرایط،

گونههای افرا و راش بهترتیب  3/110و  3/031گرم

ابعاد و وزن آنها اندازهگیری گردید.
39

پژمان رضایتی چرانی و همکاران

آزمون ارتعاش خمشی در تیر دو سر آزاد :برای

و توسط نرمافزار  VibraFبرگردان دادههای ثبت شده

انجام آزمون ارتعاش خمشی در تیر دو سر آزاد ،ابتدا

توسط کارت ویژه اکسترنال صورت پذیرفت .در

نمونهها از محل گرههای ارتعاشی بر روی پایههای

شکل  ،1تصویر شماتیک نمونههای مورد استفاده و

ارتجاعی قرار گرفتند .این عمل بهمنظور جلوگیری از

نحوهی اندازهگیری خصوصیات آکوستیک در روش

میرایی ناشی از اصطکاک تکیهگاهها انجام میشود.

ارتعاش خمشی در تیر دو سر آزاد نمایش داده شده

سپس ضربهای توسط چکش به دو جهت شعاعی و

است.

مماسی بهترتیب برای بررسی خواص آکوستیک در دو

محاسبات مربوط به فرکانس طبیعی صدای ذخیره

جهت طولی -مماسی و طولی -شعاعی وارد شد.

شده توسط نرمافزار  Audacityصورت پذیرفت.

صدای تولید شده توسط میکروفن دریافت و پس از

برای انجام سایر محاسبات از نرمافزار  VibraFlexکه

آن به رایانه منتقل گردید .سپس سیگنال آنالوگ توسط

بر پایه  MATLAB v7.1میباشد ،استفاده شد (.)11

کارت ویژه اکسترنال به سیگنال دیجیتال تبدیل گردید

Oscillscope

لپتاپ
میکروفن

Amplifier

چکش
Sound
source

پایههای ارتجاعی
شکل  -1نمای شماتیک اندازهگیری خصوصیات آکوستیک در روش ارتعاش خمشی در تیر دو سر آزاد.
Figure 1. Schematic view of acoustic properties measurement in free-free flexural vibration method.
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مدولاالستیسیته طولی نمونههای مورد ارزیابی در

از فاکتورهای مهم خواص صوتی در انتخاب

طی آزمون ارتعاش خمشی از طریق معادله اولر-

چوب آالت برای استفاده در صفحههای تشدید صدا،

برنولی (رابطه  )1محاسبه گردید (.)10

ضریب آکوستیک و کارایی تبدیل آکوستیک میباشند.
) (

ضریب آکوستیک و کارایی تبدیل آکوستیک در مطالعه

 fفرکانس طبیعی nامین مد ارتعاش ( m ،)Hzبا

حاضر با توجه به تحقیق روحنیا و همکاران ()2311

اندیس شماره مد nامین پاسخ معادله cos(m).cosh

مورد ارزیابی قرار گرفتند ( .)18همچنین عامل دیگر

 (m)=1یا به عبارتی پاسخ معادله

مورد بررسی در خصوصیات آکوستیک نمونههای

میباشد ( Ed .)14مدولاالستیسیته دینامیک برنولی

تیمار شده در مقایسه با نمونههای بدون تیمار کیفیت

رابطه ()1

[

]

صوت بود که طبق تحقیق فوق محاسبه گردید.

( )Paو  ρجرم ویژه ( )kg/m3میباشد.
پارامتری است که برای جلوگیری از پیچیدگی

طرح آماری :نتایج بهدست آمده با نرمافزار آماری

معادله برنولی از روی  Iممان اینرسی A ،سطح مقطع

 SPSSنسخه  )2311( 23مورد آنالیز قرار گرفتند.

و  lطول نمونه محاسبه و در معادله قرار گرفته است

برای بررسی اثر عوامل متغیر ،نتایج با استفاده از

(رابطه .)2

آزمون فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی با سطح

رابطه ()2

اطمینان  31درصد مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار

a

گرفت .نمودار خوشهای (کالستر) برای بررسی تأثیر

محاسبه میرایی ارتعاش ( )tan δبا استفاده از
معادله کاهش لگاریتمی ( )λصورت پذیرفت که در

عوامل متغیر روی تمامی خصوصیات بررسیشده،

روابط  3و  4نحوه محاسبه این ویژگی آورده شده

ترسیم شد.

است ( 8و .)10
رابطه ()3
رابطه ()4

نتایج و بحث
نتایج بهدست آمده از بررسی تأثیر تیمار آب

x
1
ln 1
n xn1

tan  




گرمایی بر مدولاالستیسیته گونههای چوبی افرا و
راش بیانگر این بود که تیمار آب گرمایی نمونههای

در رابطه  -X ،3بلندی اولیه موج در حال کاهش

چوبی تأثیر معنیداری بر مدولاالستیسیته آنها نداشته

و  -Xn+1بلندی nامین موج پس از موج متناظر با X1

است .بهطوری که اختالف قابل توجهی بین

است.

مدولاالستیسیته نمونههای تیمار شده با نمونههای

اندازهگیری و محاسبه سرعت موج در جهت

شاهد وجود نداشت (شکل  .)2در مقایسه بین

ارتعاش خمشی طبق مطالعه روحنیا و همکاران

دادههای ارائه شده در جدول  1نیز مشخص است که

( )2311صورت پذیرفت ( .)12در اندازهگیری سرعت

تیمار آب گرمایی نمونهها باعث افزایش اندک ولی

موج ،مدولاالستیسیته ویژه از اهمیت فراوانی

عدم معنیدار در مدولاالستیسیته گونههای افرا و راش

برخوردار است .مدولاالستیسیته ویژه از نسبت

شده است .روحنیا و همکاران ( )2311در مطالعه خود

مدولاالستیسیته بر دانسیته نمونهها محاسبه میشود

نشان دادند که غوطهوری نمونههای حاصل از گونه

(.)12

افرا در آب داغ تأثیر معنیداری بر بهبود
مدولاالستیسیته نداشته است ( .)13دادههای این
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مطالعه در جدول  2قابل مشاهده میباشد .گلپایگانی و

در بررسی ضریب آکوستیک نمونههای مورد

همکاران ( )2311نیز در غوطهوری نمونههای گونه

آزمون نتایج بیانگر این بود که مانند مدولاالستیسیته

توت در آب ( 23درجه سلسیوس) بهصورت طوالنی

اختالف معنیداری بین ضریب آکوستیک نمونههای

مدت مشاهده نمودند که این فرایند کاهش

شاهد و تیمار شده در این مطالعه وجود ندارد.

مدولاالستیسیته را در پی داشته اما غوطهوری کوتاه

همچنین بین ضریب آکوستیک نمونههای حاصل از

مدت در آب با دمای  03درجه سلسیوس بهبود

دو جهت طولی -شعاعی و طولی -مماسی تفاوت

مدولاالستیسیته را حاصل شده است (جدول )2

قابل توجهی مشاهده نشد (شکل  2و جدول .)1

(.)13
10

مدول االستیسیته

ضریب آکوستیک

14

8

12

7

10

6
4

6

3

4

2

)E (GPa

5

8

مدول االستیسیته )(GPa

(K )m^4/Kg.s

ضریب آکوستیک ()m^4/Kg.s

9

16

2

1

0

0
Maple. Maple. Maple. Maple. Beech. Beech. Beech. Beech.
C. LR HT. LR C. LT HT. LT C. LR HT. LR C. LT HT. LT

شکل  -2مدولاالستیسیته و ضریب آکوستیک گونههای افرا و راش قبل و بعد از تیمار آب گرمایی در جهتهای طولی -شعاعی و
طولی -مماسی.
Figure 2. Modulus of elasticity (E) and Acoustic coefficient (K) of Maple and Beech species before and after
hydrothermal treatment in Longitudinal-Radial and Longitudinal-Tangential directions.
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Table 1. The effect of hydrothermal treatment on acoustic properties of Maple and Beech species.

 شعاعی-طولی
LongitudinalRadial (LR)

افرا
Maple

 مماسی-طولی
LongitudinalTangential
(LT)

 شعاعی-طولی
LongitudinalRadial

راش
Beech

 مماسی-طولی
LongitudinalTangential

Hydrothermal
4133  تا4333  **حد مناسب سرعت موج در صفحههای صوتی3/31  تا3/333 )sound boards( *حد مناسب میرایی برای صفحهای صوتی

)3( متر بر ثانیه
. نتایج مطالعات مربوط به تأثیر تیمارهای غوطهوری در آب بر خواص آکوستیک-2 جدول
Table 2. Results of studies about the effect of soaking in water treatments on the acoustic properties.

سرعت موج
Wave
velocity (m/s)
3508
3509
4136
4177

-

میرایی

مدولاالستیسیته

نوع تیمار

Damping

E (GPa)

Treatment type

0.0118

-

Control / شاهد

0.0097

-

0.0130

-

0.0096

-

0.027
0.016

توت

ساعت

Mulberry

گردو

ساعت

Walnut

9.9
10.2

غوطهوری در آب داغ
Soaking in hot water

0.79

14.5

-

0.79

15.9

 ساعت0 ،)03°C( غوطهوری در آب

-

0.87

14.6
14.2

Soaking in water (70°C),6 h
Control / شاهد

 ماه4 ،)23°C( غوطهوری در آب
Soaking in water (20°C), 3 cycles,4
month
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Authors
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-
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)12(

روحنیا و
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Maple

همکاران
،)2311(
)13(
گلپایگانی و

توت
Mulberry

همکاران
،)2311(
)13(
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برای بررسی دقیقتر میزان مانایی صدای آالت

مانایی ارتعاش یا به عبارت دیگر پایداری صدای ساز

موسیقی مشخصه دیگری به نام کارایی تبدیل

موسیقی بیشتر میباشد ( .)21بدین ترتیب نتایج بیانگر

آکوستیک تعریف شده که نتایج آن در شکل  3و

تأثیر مثبت تیمار آب گرمایی روی بهبود پایداری

همچنین جدول  1ارائه شده است .این شاخص

صدای ساز موسیقی است .کمترین میزان میرایی در

مشخصه مناسبی برای نشان دادن رابطه بین اصطکاک

نمونههای تهیه شده از گونه افرا بهدست آمد .در

درونی و انتشار صوت 1است ( .)13از طرف دیگر

نمونههای تیمار شده اختالف معنیداری بین میرایی

 Obatayaو همکاران ( )1333کارایی تبدیل

در جهت طولی -شعاعی و طولی -مماسی آنها

آکوستیک را بهدلیل دخیل بودن دو فاکتور ضریب

مشاهده نگردید (شکل  .)3نتایج بهدست آمده از

آکوستیک و میرایی ارتعاش ،مهمترین فاکتور جهت

بررسی سرعت موج نشان داد که تیمار آب گرمایی

ارزیابی کمی خواص آکوستیکی در گونههای مورد

باعث افزایش سرعت موج در این نمونهها نسبت به

مصرف در یک ساز معرفی کردند ( .)23نتایج به

نمونههای تیمار نشده ،گردیده است .باالترین میزان

دست آمده از عملیات تیمار آب گرمایی گونههای افرا

سرعت موج در گونه افرا مشاهده شد البته در

و راش نشان داد که تیمار گرمایی این گونهها باعث

نمونههای تیمار شده اختالف بین سرعت موج دو

بهبود قابل توجه میزان کارایی تبدیل آکوستیک شد.

گونه افرا و راش کمتر از نمونههای شاهد بود (شکل

بهبود کارایی تبدیل آکوستیک در گونه افرا بیشتر از

 .)4در بررسی نتایج مطالعات دیگر توسط روحنیا و

گونه راش بود .بهطوریکه در گونه افرا ،تیمار حرارتی

همکاران ( )2311و همچنین روحنیا و همکاران

باعث افزایش  43و  43درصدی بهترتیب در جهت

( )2311نیز مشاهده شد که غوطهوری نمونههای

طولی -شعاعی و طولی -مماسی شد .در حالیکه در

چوبی در آب داغ باعث کاهش قابل توجه میرایی

گونه راش کارایی تبدیل آکوستیک در جهتهای

شده است اما این تیمار برخالف تیمار آب گرمایی

طولی -شعاعی و طولی -مماسی بهترتیب  31و 33

مورد بررسی در این مطالعه افزایش قابل توجهی در

درصد افزایش یافت .در حالت کلی نیز اختالف

سرعت موج نمونههای چوبی ایجاد ننموده است (12

معنیداری بین کارایی تبدیل آکوستیک در دو جهت

و  .)13گلپایگانی و همکاران ( )2311در مطالعه خود

طولی -شعاعی و طولی -مماسی مشاهده نگردید.

مشاهده نمودند که تیمارهای غوطهوری در آب

با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه در بررسی

نتوانستهاند تأثیر مثبتی بر بهبود میرایی داشته باشند که

میرایی ارتعاش نمونهها ،تیمار آب گرمایی تأثیر

نتایج آن در جدول  2قابل مشاهده است ( .)13این در

معنیداری بر میرایی (اصطکاک درونی) نمونههای

صورتی است که تیمار آب گرمایی مورد بررسی در

تیمار شده گذاشته است (شکل  3و جدول  .)1نتایج

این مطالعه تأثیر بسیار مثبتی بر بهبود میرایی صوت

بیانگر این بود که میزان اصطکاک درونی در نمونههای

داشته است.

تیمار آب گرمایی کاهش قابل توجهی یافته است.

با توجه به جدول  1برخالف سرعت موج ،مقادیر

بهطور کلی در یک جسم مرتعش ،هر قدر میزان

میرایی نمونههای بدون تیمار برای استفاده در

اصطکاک درونی کمتر باشد به همان اندازه میزان

صفحههای صوتی مناسب نبودهاند؛ اما با تیمار گرمایی
و کاهش قابل توجه میرایی نمونههای چوبی ،میرایی
نمونههای افرا به حد مناسب صفحههای صوتی

1- Sound radiation
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کاهش یافته و این گونه را برای استفاده در صفحههای

توجه به اینکه در جعبههای تشدید آالت موسیقی و

صوتی مناسب نموده است .ولی در گونه راش تیمار

سالنهای آمفیتئاتر استفاده از چوبآالت با میرایی

شده با اینکه میرایی کاهش قابل توجهی داشت ،باالتر

کمتر برای تمدید انتشار صوت ارجحیت دارد ( ،)8در

از  3/31بوده و این گونه برای استفاده به عنوان

صورت لزوم برای استفاده از گونه راش بهتر است که

صفحههای صوتی مناسب نیست .از طرف دیگر با

نمونههای تیمار شده بدین منظور استفاده شوند.
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شکل  -3کارای تبدیل آکوستیک و میرایی ارتعاش گونههای افرا و راش تیمار آب گرمایی شده در جهتهای طولی -شعاعی و طولی -مماسی.
Figure 3. Acoustic conversion efficiency (ACE) and Damping of vibrationand of Maple and Beech species before
and after hydrothermal treatment in Longitudinal-Radial and Longitudinal-Tangential directions.

نتایج بهدست آمده در بررسی فاکتور کیفیت

 1مشخص است ،در نمونههای شاهد اختالف میزان

صوت در شکل  4ارائه گردیده است .بهطوریکه در

شاخص کیفیت صوت در گونه افرا و راش بسیار قابل

این شکل مشاهده میشود تیمار آب گرمایی

توجه نبود ولی با تیمار آب گرمایی بهبود حاصله در

نمونههای حاصل از گونههای افرا و راش باعث بهبود

گونه افرا ( 31درصد در جهت طولی -شعاعی و 133

قابل توجه کیفیت صوت در هر دو جهت طولی-

درصد در جهت طولی -مماسی) بسیار بیشتر از گونه

شعاعی و طولی -مماسی نمونههای چوبی شده است.

راش ( 43درصد در جهت طولی -شعاعی و 00

در مقایسه دو گونه همانطور که در شکل  4و جدول

درصد در جهت طولی -مماسی) بود.
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شکل  -4سرعت موج و کیفیت صوت گونههای افرا و راش قبل و بعد از تیمار آب گرمایی در جهتهای طولی -شعاعی و طولی -مماسی.
Figure 4. Wave velocity and sound Quality of Maple and Beech species before and after hydrothermal treatment in
Longitudinal-Radial and Longitudinal-Tangential directions.

حضور مواد استخراجی قابل حل در آب فاکتور

گرمایی میتوان کاهش گروههای هیدروکسیل را بیان

مهم و تأثیرگذاری در خصوصیات آکوستیک است

نمود که باعث جلوگیری از انتقال رطوبت به چوب

( .)11وگست ( )2330و همچنین ماتسوناگا ()1333

میشود ( 13و  )23که نتیجه این امر جلوگیری از

وابستگی بین مواد استخراجی و خصوصیات

تأثیر منفی رطوبت روی خصوصیات آکوستیکی در

آکوستیک بهخصوص ضریب میرایی را نشان دادند (4

چوب است .چنگ و همکـاران ( )2333نیز در

و  .)0عملیات تیمار آب گرمایی باعث خروج مواد

بررسی اثر استیالسیون چوب پی به اثر مثبت و کاهنده

استخراجی قابل حل چوب در آب میشود .با توجه

میرایی و بهبود کیفیت صـوت با استیالسیون بردنـد.

به نکات بیان شده یکی از دالیل بهبود خصوصیات

آنها بیان نمودند که علـت بهبـود میرایی و کیفیت

آکوستیک بخصوص ضریب میرایی بهدلیل خروج

صوت بر اثر استیله کردن چوب به جایگزینی

مواد استخراجی طی فرایند تیمار آب گرمایی است.

گـروههـای آبگریز اسـتیل بـه جـای گـروههـای
آبدوست هیدروکسیل و کاهش شدت جذب

یکی از مشکالت آالت موسیقی تبادل رطوبتی

رطوبت در چوب ارتباط دارد (.)24

آنها با محیط پیرامون خود برای رسیدن به تعادل
رطوبتی با محیط است .از طرف دیگر رطوبت یکی از

برای بررسی دقیقتر تأثیر تیمار آب گرمایی روی

عوامل منفی تأثیرگذار روی کاهش خصوصیات

تمامی خصوصیات آکوستیک مورد مطالعه در این

آکوستیک در چوب است .به عنوان مثال با افزایش

پژوهش (مدولاالستیسیته ،میرایی ،سرعت موج،

رطوبت چوب میرایی آن افزایش مییابد ( .)3عملیات

کیفیت صوت ،ضریب آکوستیک و کارایی تبدیل

تیمار آب گرمایی باعث کاهش تأثیر رطوبت روی

آکوستیک) از آزمون کالستر استفاده شد که نتایج آن

چوب و افزایش ثبات ابعادی آن میشود ( .)22از

در شکل  1آورده شده است .همانطور که نمودار

دالیل بهبود ثبات ابعادی چوب به وسیله تیمار آب

خوشهای نشان میدهد نمونههای تهیه شده از دو
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گونه افرا و راش که عمل تیمار آب گرمایی روی

دستههای جداگانهای خوشهبندی شدهاند .در حالت

آنها صورت گرفته در گروههای جداگانهای نسبت به

کلی بر طبق خوشهبندی صورت گرفته و با توجه به

نمونههای شاهد قرارگرفتهاند و با نتیجه بهدست آمده

اینکه اختالف زیادی بین خصوصیات آکوستیک

از بررسی خصوصیات آکوستیک ارزیابی شده مطابقت

نمونههای تهیه شده از دو جهت طولی -شعاعی و

داشته و نشاندهنده تأثیر معنیدار تیمار گرمایی بر

طولی -مماسی گونه افرا که عملیات تیمار آب

بهبود خصوصیات آکوستیک است .از طرف دیگر بر

گرمایی روی آنها صورت گرفته بود با یکدیگر وجود

طبق خوشهبندی صورت گرفته مشخص گردید که

نداشت ،میتوان بیان نمود که مناسبترین خواص

خصوصیات آکوستیک گونههای افرا و راش در دو

آکوستیک مربوط به نمونههای حاصل از گونه افرا که

جهت طولی -شعاعی و طولی -مماسی اختالف

عملیات تیمار آب گرمایی روی آنها صورت پذیرفته

چندانی با هم ندارند .همچنین خصوصیات آکوستیک

بود ،میباشد.

دو گونه افرا و راش اختالف زیادی با هم داشته و در
Dendrogram using Ward Method, Rescaled Distance Cluster Combine
0
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15
20
25
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شکل  -5نمودار خوشهای گونههای افرا و راش قبل و بعد از تیمار آب گرمایی در جهتهای طولی -شعاعی و طولی -مماسی بر
اساس تمامی خصوصیات آکوستیک مورد بررسی در این مطالعه.
Figure 5. Cluster analysis of Maple and Beech species before and after hydrothermal treatment in LongitudinalRadial and Longitudinal-Tangential directions according to all investigated acoustic properties in this research.

نتيجهگيري
در این مطالعه تأثیر تیمار آب گرمایی دو گونه افرا

خصوصیات آکوستیک گونه افرا بود .در حالت کلی

و راش بر خصوصیات آکوستیک (مدولاالستیسیته،

نیز بین خصوصیات آکوستیک نمونههای تیمار شده

میرایی ،سرعت موج ،کیفیت صوت ،ضریب آکوستیک

در دو جهت طولی -شعاعی و طولی -مماسی تفاوت

و کارایی تبدیل آکوستیک) آنها در دو جهت طولی-

معنیداری مشاهده نگردید .تأثیر تیمار آب گرمایی

شعاعی و طولی -مماسی مورد بررسی قرار گرفت.

روی بهبود خصوصیات آکوستیک نمونهها میتواند

نتایج ارزیابی خصوصیات آکوستیک با روش ارتعاش

بهدلیل خروج مواد استخراجی محلول در آب این

خمشی در تیر دو سر آزاد نشان داد که تیمار آب

نمونهها و همچنین افزایش ثبات ابعادی نمونههای

گرمایی تأثیر قابل توجهی روی بهبود خصوصیات

تیمار شده باشد .بیشترین تأثیر تیمار آب گرمایی روی

آکوستیک به جز مدولاالستیسیته و ضریب آکوستیک

میرایی ،کیفیت صوت و کارایی تبدیل آکوستیک گونه

داشته است .بیشترین تأثیر تیمار آب گرمایی روی
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که برای تعمیم دادن این نتایج به نمونههای واقعی باید

 با توجه به نتایج این مطالعه.افرا مشاهده گردید

مطالعاتی روی سازهای ساخته شده با نمونههای تیمار

میتوان تیمار آب گرمایی گونههای چوبی برای بهبود

آب گرمایی شده صورت گرفته و تأثیر این تیمار در

خصوصیات آکوستیک بهخصوص گونه افرا را برای

شرایط واقعی و کاربردی مورد بررسی قرار گیرد تا در

استفاده در ساخت صفحههای صوتی و همچنین

عمل نیز تأثیر مثبت تیمار آب گرمایی مشخص شده و

،جعبههای تشدید صدای آالت موسیقی مانند سنتور
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Abstract
Background and objectives: Acoustic property as one of the special characteristics of wood is
widely used in making musical instruments. Finding information about the acoustic properties
of wood and all factors which improve it is so important. Furthermore, modifying the
characteristics of wood with environmentally friendly methods has become increasingly
important recently. In the current study, two wood species native to the north of Iran that is
Beech (Fagus orientalis L.) and Maple (Acer velutinum) were examined in terms of their
acoustic properties. Samples were also treated under hydrothermal treatment. The effects of
hydrothermal treatment on acoustic properties of the samples were measured by free-free
flexural vibration method.
Materials and methods: In order to examine the acoustic properties of two wood species of
Beech and Maple, samples in the dimensions of 360 (longitudinal) × 20 (radial) × 20
(tangential) mm were cut according to ISO 3129 standard. Hydrothermal treatment at 150 ° C
for 5 hours was applied on samples. Acoustic properties of the treated samples such as modulus
of elasticity, damping of vibration, wave velocity, quality of sound, acoustic coefficient and
acoustic conversion efficiency were evaluated in two directions of Longitudinal-Radial and
Longitudinal-Tangential. Acoustic properties were compared with control samples.
Results: The results of this study showed that hydrothermal treatment of wood has a significant
effect on improving the evaluated acoustic properties except for the modulus of elasticity and
acoustic coefficient factor in comparison with control samples. In general, the greatest effect
was observed on mortality hydrothermal treatment of wood, the quality of sound, and acoustic
conversion efficiency in species of Maple. The results also indicated that there was no
significant difference between the acoustic properties in two directions of Longitudinal-Radial
and Longitudinal-Tangential in the treated samples.
Conclusion: The effect of hydrothermal treatment on improving acoustic properties of the
samples could be due to the withdrawal of water soluble extractives in samples with cleaning
material accumulated in vessel ducts, fiber and other structural elements of wood, as well as
increased dimensional stability during treatment in treated samples. According to the results of
this study, the hydrothermal treatment of wood species, especially Maple species can be used in
manufacturing sound-boards as well as resonator boxes of musical instruments such as
Xylophones, Violin, and the Iranian Santour.
1

Keywords: Hydrothermal treatment, Acoustic properties, Musical instruments, Flexural
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