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  در بلندمدت یرنگهدا اثر رد راش چوب مکانیکی و فیزیکی هایویژگی مطالعه

 مخرب یها قارچ فعالیت و جنگل
 

 3محمدی جهانگیر و 2خزاعیان ابوالقاسم ،2کاوسی محمدرضا ،1زمانی اهلل خلیل*

وکشاورزیعلومدانشگاه،دانشیار2ایران،گرگان،طبیعیمنابعوکشاورزیعلومدانشگاهدکتری،آموختهدانش1

 ایران،گرگان،طبیعیمنابعوکشاورزیعلومدانشگاه،استادیار3ایران،گرگان،طبیعیمنابع

22/20/1331پذیرش:تاریخ؛22/22/1331دریافت:تاریخ

 1چکیده
یهههوبههچوبمخربعواملفعالیتتأثیرتحت،استحصالوقطعازبعدجنگلدرچوبماندنیباقهدف: و هقساب

شهتهاندراالزمدوامشوندساختهکیفیتبیچوبباکههایسازهجهیدرنت،شودمیچوبکیفیتکاهشباعثهاقارچ

فعالیهتویکیمکهانوفیزیکیهایویهگیتغییراتبررسیتحقیقاینانجامازهدفگردد.میدمانرانکاهشباعثو

ابتهدایبهاآنمقایسههوجنگهلدرداریگهنماه(12و2،0)چهارماههدورهسهازبعدراشچوبمخربهایقارچ

بود.ظاهرشدهمخربهایقارچشناساییودوره

تعدادد،شمانجاشراگونهرویبرگرگانکالتهشصتجنگلداریطرحیکسریدرتحقیقاین :ها روش و مواد

مستقیمطوربهوشدههیتهراشدرختیکازمتریسانت222طولومترسانتی32یقطرطبقهازسالمکاتینعدد1۱

سانتیمتر۱2طولبهعاتیقطزمانیبازههردرویگذارشمارههاکاتینند.شددپوموردنظرمنطقهدرخاکباتماسدر

وشدهخشکآزادهوایدرهانمونهکارگاهدرشدند،منتقلکارگاهبهمکانیکیوفیزیکییهاشیآزماانجامبرای

هایروشاساسبرسختیوخمشبهمقاومت،ضربهبهمقاومتآب،جذبحجمی،کشیدگیهمدانسیته،سپس

باهامیانگینمقایسهوواریانستجزیهآزمونبانتایجآماریآنالیز.شدیگیراندازهمربوطهاستانداردهایومتداول

انداماز،هاکاتیندرکردهرشدهایقارچشناساییبرای.شدانجام(Spss16افزارنرمازاستفادهبا)دانکنآزمون

هایویهگیتغییراتدرصدنهمچنیشد.شناساییمتداولهایروشاساسبرونمودهبردارینمونههاقارچباردهی

شد.مقایسهباهمنیزشدهگیریاندازه

 Fr. Lenzites (.L)سفیدپوسیدگیعاملقارچراش،چوبکاتیندرکردهرشدهایقارچکهدادنشاننتایجها:یافته

betulinaنرمپوسیدگیوAnnulohypoxylon multiforme fr.3۱اطمینانسطحدرواریانسآنالیزنتایج.بودند

وجودیدارمعنیاختالفراشچوبکاتینمکانیکیوفیزیکیهایویهگیوماندگاریزمانبین،دادنشاندرصد

مدولعرضی،وجانبیسختیبحرانی،وخشکدانسیتهجنگلدردارینگهزمانافزایشبانتایجبهتوجهبا.دارد

درتغییربیشترین.استیافتهافزایشآبجذبدرصدلیوهش،کا(MOE)یسیتهاالستمدولو(MOR)یختگیگس

                                                           
zamanikhalil56@gmail.comمسئولمکاتبه:*
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چوبمکانیکیویهگیدرتغییربیشترینبود.خشکدانسیتهآنکمترینوآببجذدرصدچوبفیزیکیویهگی

بود.االستیسیتهمدولآنکمترینوضربهبهمقاومت

براثر،ماندباقیخاکباتماسدرگلجندرکهشدهاستحصالراشچوبکیفیتداداننشتحقیقاین گیری:نتیجه

اینکهمهمنکتهیافت؛کاهشیتوجهقابلمقداربهنرمپوسیدگیوسفیدپوسیدگیعاملمخربیهاقارچفعالیت

کاهشدهندهنشانکهبوددرصد11باالیماه12ازبعدضربهبهمقاومتمثلمهمیویهگیدرچوبتخریبشدت

ازرااولیهوکارآییشدکمکاتینوزنودانسیتهکاهشبهتوجهبانیزآناقتصادیشارزواستچوبکیفیتشدید

زمانترینکوتاهدرچوبوشودبازنگریجنگلازچوببرداریبهرهمراحلشودمیتوصیهینابربنا،داددست

هایسازهمفیدعمریشافزاباوشودحفظآناقتصادیارزشوکیفیتتاشودمنتقلصنایعبهقطعازپسممکن

.شودقطعجامعهیازموردنچوبتأمینبرایکمتریدرخت،چوبی



مکانیکیوفیزیکیهایویهگی،زمانمدت،جنگلمحیط،قارچ،راشوبچ :کلیدی هایواژه

 

مقدمه

ترینمتنوعوینترارزشباترین،کامللجنگ

یپدرکهدهدمیتشکیلرازمینگیاهیپوشش

.استگرفتهشکلگیاهیجوامعتکاملسالهامیلیون

ها،انسانینیازهاشدنمتنوعانسانی،معیتجافزایش

صنعتی،انقالبازپسدوراندرخصوصبه

مخاطرهدچارراهاعرصهاین،جنگلازیبرداربهره

کردهواردهاعرصهاینبهرابسیاریفشارونموده

(.12)است

چوبیهایفرآوردههبجامعهنیازتأمینبرای

توسعه؛شاملکهداردوجودمختلفیهایحلراه

وسلولزیموادبازیافتچوب،زراعتجنگل،

دوامافزایش.هستجایگزینهایفرآوردهازاستفاده

مخربعواملثیرأتازپیشگیریباچوبیمحصوالت

بهرسیدنبرایدیگریحلراهعنوانبهتواندمینیز

(.13،12)باشد.هدفاین

هایگونهترینارزشباازیکیراشدرخت

درصد32حدودراش،باشهدمهیچهوبتولیدکننده

تعدادکلازدرصد23حدودوسرپاحجمکلاز

دادهاختصاصخودبهراشمالهایجنگلدرختان

(1،3)است

برداریبهرهسنبهزیادیسالیانطیکهدرختی

مراکزبهونشودقطعموقعبهاگراست،رسیده

عواملفعالیتبراثراستممکند،نگردحملمصرف

ازهاباکتریوهاقارچ؛مانندآلیموادکنندهیهتجز

فیزیکیهایویهگیوشودکاستهشدتبهآنکیفیت

اقتصادیارزشدرنتیجهیابد،تغییرآنمکانیکیو

زماندرآمددستبهطوالنیزماندرکهایسرمایه

مجریانبههمخسارتاین،بروددستازاهیکوت

وچوبقیمتکاهشباجنگلبرداریبهرههایطرح

دلیلبهچوبیمحصوالتکنندگانمصرفبههم

شدخواهدوارد،کیفیتفاقدمصنوعاتازاستفاده

دننخواهبادوامشدهخریدارییچوبمحصوالتزیرا

برابردرمختلفچوبیهایگونهطبیعیدوام(.۱)بود

عواملترینمهمازیکی.هستمتفاوتمخربعوامل

مواددارندنقشطبیعیدوامدرکهتأثیرگذار

ترکیباتبادوامچوبیهایگونهدراستاستخراجی

تروپولونهاوترپنوئیدهارزینی،اسیدهایفنولی،

(.3،1۱)دارندقارچیضدهایهویهگی

بهجنگلدریبرداربهرهکارکهاینبهتوجهبا

وبودنالعبورصعبوکوهستانیمانندمختلفدالیل
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واستدشواربسیار،یزاتتجهوامکاناتکمبود

-تبدیل-قطع)کاراجرایمراحلریزیبرنامه

ثیرعواملأتتحتمقطوعات(کردنخارجواستحصال

وفروشازار-انسانینیروی-جوی)شرایطمختلف

کاراجرایدرزمانخیرتأسببکهگیردمیقرار(غیره

هاقارچویههبهمخربعواملنتیجهدر،شوندمی

 سریعا  (.10)کنندمیحملهچوببه

لشماهایجنگلبچودور،چنداننهگذشتهدر

ار،لواتهیهقبیلازسنتیرفمصابهتنهاانیرا

هایبرداریبهرهواشتررچها،نعلدو،نعل،تراورس

درنگذشتگاربتجالحاصکهیدرسیمودیمعد

شاخهنظیرقطرکمیهاچوبودبوبچوازدهستفاا

وبچوصنایعدرپیشرفتند.دنبوموردتوجهانچند

صنایع،سنتیرفمصاموازاتبهکهشدسببکاغذ

زنیالیلدبهوکنداپیدنقروسریعیجهشباترمدرن

نظیردرختقطرکمیهاقسمتب،چوبههاآندیاز

 (.12)یرندگقرارموردتوجهیزناخهش

رغمعلیجنگل،محیطییستزاهمیتبهنظر

میزان،سطحدرجنگلداریهایطرحگسترش

ازکهیطوربهداشتهنزولیروندچوبمجازبرداشت

میلیون12/2به1۱سالدرمترمکعبمیلیون1/1

در1332سالتاورسیده31سالدرمترمکعب

مقداراینازماند.ثابتمترمکعبونمیلی0/2حدود

والواریدرصد2،ینهبگردهتولیداتدرصد3۱حدود

راتولیداتدرصد32وکاتیندرصد31تراورس،

وتیریتولیداتدرصدهمچنیندادمیتشکیلهیزم

بهتوجهبا.(13)بوددرصد1ازکمترذغالوتونلی

بهجهتوچوبی،مصنوعاتوچوببهجامعهنیاز

محصوالتمفیدعمرافزایشوچوبکیفیتحفظ

؛استضروریدرختانقطعبهنیازکاهشبرایچوبی

شدهاستحصالهایچوبکیفیتافتوضایعاتاما

بودنطوالنیدلیلبهکشورتجاریهایجنگلدر

حملتاجنگلیعرصهازخروجوتبدیلوقطعروند

استزیادیاربسموجودهایشیوهبامصرفمراکزبه

(۱.)

مخربهایقارچتأثیر(2212)همکارانوملکانی

راشچوبشیمیاییویکیزیفهایویهگییروبررا

 Coriolisقارچتأثیرهفته12ازپس،کردندیبررس

versicolorوبرونچوبرویبرشگاه،یآزمادر

کاهشدرصد30/32و20/33بیترتبهدرونچوب

ترتیببهیسختنیکمترونیشتریبودادنشانوزن

.(3)شدمشاهدهبرونچوبودرونچوبدر

هاییبآسوسلولزتخریبدلیلبههاپوسیدگى

ایجادچوبدررایریناپذجبرانآثارساختارى

استحکاماصلىعاملسلولزکهازآنجاییوکنندمى

فیزیکىهاىویهگىمستقیما آنآسیبباشد،مىچوب

ارتباطبررسی.(12)دهدمىقرارتأثیرتحتراچوب

ازبرخیوزیچوبهایقارچبادرختانپوسیدگی

گرگانکالتهشصتجنگلدررویشگاهیعوامل

عاملموثرترینزیچوبهایقارچتنوعکهدادنشان

تنوعافزایشباکهباشدمیدرختانپوسیدگیدر

تسریعدرختانپوسیدگیزیچوبهایقارچ

(.11)گرددمی

برخیتغییراتگیریاندازهتحقیقاینازهدف

خشک،دانسیتهمانندمکانیکیوفیزیکیهایویهگی

آب،جذبدرصدحجمی،کشیدگیهمدرصد

مقطعسختیخمش،بهمقاومتضربه،بهمقاومت

کاتینشدهاستحصالچوبجانبیسختیوعرضی

نوعمعرفیوفعلیبرداریبهرهروشدرراش

بود.شدهمشاهدهمخربهایقارچ

 

هاروشومواد

در،موردمطالعهمنطقه :موردمطالعه منطقه مشخصات

کالتهشصتپهوهشیوآموزشیجنگلیکسری

شمالیهایدرشیبنیا(بهرامدکترطرح)گرگان

غربیجنوبکیلومتری۱دروالبرزجبالسلسله
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یهثان21ودقیقه23ودرجه33بینگرگانشهرستان

۱2وشمالیعرضثانیه3ویقهدق20ودرجه33تا

یقهدق21ودرجه۱2تاثانیه۱1ویقهدق22ودرجه

استگرفتهقرارشرقیطولثانیه23و

022ارتفاعدرراشستانجامعهدرمطالعهمکان

ساالنهدمایتغییرخزری،اقلیمبا،دریاسطحازمتری

ومحلیوبحرییدشدهایبادوزیادرطوبتکم،

سالطولدرمناسبپراکنشبازیادنسبتا بارندگی

مترمیلی323ساالنهمتوسطبارندگیمیزانباشد.می

درمترمیلی011الی2/۱20بینمقداراینکهاست

کمتریسهمتابستانبارشمیزانواستمتغیرسال

1/23برابرQمقدارآمبرژهکلیماتوگراماساسبردارد.

باشد.میسردمرطوبنیمهاقلیم،گویایکهاست

دومارتین،بندیطبقهاساسبرمنطقهخشکیشاخص

مرطوبنیمهاقلیمدهندهنشانکهباشدمی21

منطقهمحدودهدرخشکیدورهطول،باشدمی

2الی3حدودکالته(شصتیک)سریموردمطالعه

وشروعدخردااواسطازتقریبا دورهاینباشد،میماه

مرطوبسالایامبقیهدارد.ادامهتابستاناواخرتا

نیمهاقلیمجزوآمبروترمیکمنحنیاساسبرباشد،می

 گیرد.میقرارمرطوب

چوببهدرختانتبدیلوقطعزماندر :اجرا روش

222طولهبراشکاتینعدد1۱تعداد،جنگلیآالت

برایمترسانتی32حدودمیانگینقطرباوسانتیمتر

انتخابوشرشد.تهیهالزمهایآزمایشانجام

تحقیقاتاساسبرنمونهتعدادوتصادفیهانمونه

درشدهانتخابهایکاتین(.3)شدانتخابمشابه

محیطشرایطوجنگلداخلدرشدهقطعمنطقه

وگذاریشمارههاآزمایشادامهبراییکنواختطبیعی

اشتباهوآماربرداریخطایشکاهمنظوربهشدند.دپو

درختیکازوسالمهمگیهاکاتین،هاآزمایشدر

وخاکوژنتیکیتغییراتتأثیرتاشدندانتخابراش

،برسدحداقلبهنیزهادادهانحرافدراقلیم

ازهانمونه،شدانجاممخربروشبههاگیریاندازه

ردبودزمینسطحبهنزدیککهبخشیازهاکاتین

موردنظرابعادبهکارگاهدرشد.تهیهمماسیجهت

هایدستگاهباموردنظرهایویهگیسپسوشدتبدیل

درگیرینمونههایزمانشد،گیریاندازهمربوطه

ازبعدبالفاصلهاولمرحلهشد،انجاممرحلهچهار

چهارماههزمانیپریود3دردیگرمرحلهسهوقطع

هربرایمجموعدروشدانجام(ماهه12و2،0)

هاآنرویهایآزمایشوبرداشتنمونه32یهگیو

 د.گردیانجامچهارماههزمانیپریودهایدر

 در راش کاتین روی بر کرده رشد قارچ شناسایی

درقارچرشداثباتبرای :جنگل یا طبیعی عرصه

درهانمونهازمیکروتومازاستفادهباچوبداخل

توسطوشدانجامبرداریمقطعشعاعی،سطح

برای؛گردیدتهیهعکسپالریزهپمیکروسکو

دپویهاکاتینرویبرموجودهایقارچشناسایی

منجااتصویربرداریوبردارینمونهگلهجندرشده

ازهنداقبیلازهاقارچیظاهرهایویهگیشد.

سطحنگررپ،کاویدزباضخامترپ،یدیوکازبا

ممیسلیونساختمار،سپوالشکرچ،قابرینزویرینز

شداستفادههاقارچشناساییبرایمنافذشکلو

(21،23،1،12.)

 

 راش چوب فیزیکی هایویژگی

برخشکدانسیتهگیریاندازه:1خشکدانسیته (1

انجامASTM-D143_19شمارهاستاندارداساس

ابعادبهییهانمونهآزمونانجامبرای.(22)شد

تهیهآزمایشموردیهاچوبزامترمیلی۱2×۱2×1۱2

دمایتحتآوندرهاآننمودنخشکازپسوشد

زیرفرمولطبقخشکدانسیته،سلسیوسدرجه123

گردید:محاسبه
D0= m0/v0 

                                                           
1- Dry Density 
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D0:خشکدانسیته(g.cm
-3)-m0 یخشکوزن-v0:

هانمونهخشکحجم

جذبدرصدگیریاندازهبرای:1آبجذبدرصد(3

وتهیهمترمیلی22×22×32ابعادبهییهانمونهآب،

هاآنتروزنوخیساندهآبدرهفتهیکمدتبه

ساعت22مدتبههانمونهادامهدرشد.گیریاندازه

 کامالسلسیوسدرجه123دمایباآوندر وخشک

وزنیمقادیربهتوجهباوشدگیریاندازههاآنوزن

فرمولاساسبرآبجذبدرصدشده،گیریاندازه

شد:محاسبهزیر

=((تروزن-خشکوزن)خشک/)وزن×122

آبجذبدرصد

2حجمیکشیدگیهمدرصد(2 کشیدگیهمدرصد:

انجامISO 4469شمارهاستاندارداساسبرحجمی

ابعادحجمی،کشیدگیهمگیریاندازهبرایشد.

یکازپس(مترمیلی22×22×32)شدهیهتههاینمونه

دمایدرشدنخشکوآبدرشدنساندهخیهفته

کشیدگیهمسپسوگیریاندازهسلسیوسدرجه123

شد:محاسبهزیرفرمولاساسبرحجمی

صددر=(ترحجم-خشکحجم/ترحجم)×122

حجمیکشیدگیهم

 

 راش چوب مکانیکی هایویژگی

جهتالزمنیرویباچوبسختی: 3چوب سختی (1

شعاعاندازهبه،مترمیلی۱/11رقطبهایکرهفرونشاندن

اندازهبهوقتیکرهسطحتصویرگردد.میتعیینآن،

استمربعمتریسانتیکشودچوبواردخودشعاع

برآلمانکشورساختSchenkدستگاهتوسطکه

انجامASTM-D143_13استانداردروشاساس

گیریاندازهومترمیلی1۱2×۱2×۱2هانمونهابعادشد.

                                                           
1- Water Absorption 

2- Volumetric Shrinkage 

3- Hardness 

انجامعرضیمقطعومماسیشعاعی،جهتششرد

بررسیدر،هستنیوتنآنگیریاندازهواحد.شد

میانگینوشدبررسیجداعرضیمقطعسختینتایج،

بررسیجانبیسختینامبهمماسیوشعاعیسختی

(.2)شد

 محاسبه و 4خمش به مقاومت آزمون انجام (2

MOE و:MOR ساسابراستاتیکخمشآزمایش

است.شدهانجامISO 3133شمارهاستاندارد

باومترمیلی22×22×202ابعادباخمشیهاینمونه

هانمونهد.دنشآزمایشمترمیلی2۱2دهانهطول

سرعتگرفتند.قراردهانهوسطدرمتمرکزبارتحت

بهتوجهبا.شدجاماندقیقهدرمترمیلی۱بارگذاری

مقاومتزیر،هایرابطهوآزمونازحاصلهایداده

محاسبه(MOE)االستیسیتهمدولو(MOR)خمشی

شد:

.MOR = (3 × Pmax × l) / (2 × b × h
2
) 

MOE = (P × l
3
) / (4× δ ×b × h

3
) 

Pتناسب،حدنیرویPmax:گسیختگیحدیروین،l:

عرض:bتناسب،حدخیز:δفک،دهانهطول

نمونهقطعهضخامت:h،نمونهقطعه

ضربهبهمقاومتهایآزمایش:5ضربه به قاومتم (3

انجامASTM-D143_11شمارهاستاندارداساسبر

ضربهبهمقاومتیگیراندازهبرایاست.شده

وتهیهزامترمیلی22×22×202ابعادبههایینمونه

ضربهبهمقاومتآزمونSchenkدستگاهباسپس

وآزمایشازحاصلهایدادهبهتوجهباشد.انجام

شد:محاسبهضربهبهمقاومتزیر،رابطه

At)×WtWst = (Ast /
Wst:اسمیضربهبهمقاومت،Ast:مقطعسطح

بهمقاومت:Wtواقعی،مقطعسطح:Atاستاندارد،

واقعیضربه

                                                           
4- Static Bending 

5- Toughness 
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 گیریاندازه های ویژگی تغییرات شدت مقایسه (4

همآب،جذب،خشکدانسیتهتغییرات: شده

،MORضربه،بهمقاومتی،بحرانیتهدانس،کشیدگی

MOE،چوبجانبیسختیوعرضیمقطعسختی

است.شدهمقایسهباهمنیزممری



آماريآنالیز

همآب،جذب،خشکدانسیتهتغییراتمقایسه

)مدولخمشبهمقاومتضربه،بهمقاومت،کشیدگی

وعرضیمقطعسختی،(االستیسیتهمدول،گسیختگی

هایزمانطیدرراشچوبجانبیسختی

مقایسهوواریانستجزیهآزمونباموردبررسی

 شد.انجامدانکنآزمونباهامیانگین

 

بحثوتايجن

 از پس راش چوب روی بر هایقارچ شناسایی

باردهیهایاندامهبتوجهبا :جنگل در نگهداری

مشاهداتوراشچوبرویبرظاهرشده

هایقارچشاملشدهشناساییهایقارچ،میکروسکوپی

بود:زیر

عاملکهFr. Lenzites betulina (.L)قارچ-الف

بهروییسطحدرقارچایناست،سفیدپوسیدگی

بهآنبازیدوکارپوخاکستریبهمایلسفیدرنگ

متریسانت3/2-۱/1ضخامتومترسانتی3-0ابعاد

زردتاایقهوهگنربهتحدالمرکزمنوارهایدارای

وشعاعیهایتیغهدارایزیرینسطحدراشدبمی

کاتینرویبرماه12ازپسقارچاین،هستعمیق

درصد(2حدودسطحی)پوششکممقداربهراش

(.1)شکلبودظاهرشده

کهFr. Annulohypoxylon multiformeقارچ-ب

درومانندلهژقارچاین،باشدمینرمپوسیدگیعامل

سیاهزیرینسطحدروتیرهاهسیرنگبهروییسطح

یکبااسترومانیستصافآنسطحباشدمیرنگکم

 معموالومانندفنجانپریتسیوم    شکلبهکهمجزا

گیرندمیقرارچوبرویایرشتهگاهیوپراکنده

استبزرگوبرآمدهاسترومایچندیندارای

رویبرفوققارچداردیادیزکوچکهایبرجستگی

بهومترسانتی3×3ابعادبهورختدکندهیک

(.1شکل)شدمشاهدهمترسانتییکضخامت

 

 

 
 .راش چوب روی بر ظاهرشده هایقارچ -1 شکل

Figure 1. The fungi appeared on the beech wood. 
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 راش چوب فیزیکی هایویژگی

استدادهنشانواریانسآنالیزنتایج :خشک دانسیته

برجنگلدرماندگاریمختلفهایزمانیرتأثبینکه

اطمینانسطحدرراشچوبخشکدانسیتهمیزان

دانکن،زمونآ.داردوجودداریمعنیاختالف3۱%

هایزماندرراشچوبخشکدانسیتهمقادیر

دادهقرارگروهسهدرراجنگلدریدارهنگمختلف

بهخشکدانسیتهکاهشمیزان(.2)شکلاست

میزانوپوسیدگیمیزانچونختلفیمعواملی

درموجودتهیحجممیزان)فرجوخللتغییرات

میزانافزایشباکهیطوربهدارد،بستگیچوب(بافت

وخللچوب،یپوسیدگهمچنینوهوازدگی

چوبساختماندردرشتگاهیوریزهایفرج

دانسیتهمیزانکاهشموجبپدیدهاینویجادشدها

افزایشبانتایجبهوجهتباد.شومیچوبخشک

ازخشکدانسیتهمیزانجنگلدردارینگهمیزان

3cm/g۱03/2بهاولیهزماندر3cm/g113/2حدود

دلیلاحتماال کهاستپیداکردهکاهشماه12ازبعد

هایقارچرشدوحملهدرنتیجهچوبوزنکاهشآن

.(3)باشدنرموسفیدپوسیدگی


 .راش چوب خشک دانسیته بر ماندگاری تاثیرزمان -2 شکل

Figure 2. Effect of Storage time on Dry Density of Beech Wood. 

 

کهاستدادهنشانواریانسآنالیزنتایج :آب جذب

برجنگلدرماندگاریمختلفهایزمانتأثیربین

%3۱ناطمیناسطحدرراشچوبآبجذبمیزان

دانکنآزمونیجنتا.داردوجودداریمعنیاختالف

مختلفهایزماندرراشچوبآبجذبمقادیر

(.3)شکلاستدادهقرارگروهسهدررانگهداری

میزانچونمختلفیعواملیبهآبجذبمیزان

فرجوخللمیزانهوازدگی،میزانافزایشپوسیدگی،

میزانافزایشباکهطوریبهدارد،بستگیدانسیتهو

وخللچوب،گیپوسیدهمچنینوهوازدگی

چوببافتدردرشتگاهیوریزهایفرج

جذبمیزانافزایشموجبپدیدهاینوایجادشده

نتایجبهتوجهبا.(3)شودمیچوبدرآب

درراشچوبنگهداریزمانافزایشباآمدهدستبه

کهطوریبهیافتهافزایشآبجذبمیزانجنگل،

درصد300/32اولیهزماندرراشچوبآبجذب

بهسوممرحلهدرو11۱/03بهدوممرحلهدروبود

افزایشدرصد11/113بههارمچمرحلهدرو023/32

وفرجوخللمیزانافزایشآندلیلاحتماال کهیافت

عاملهایقارچحملهدرنتیجهچوبدانسیتهکاهش

است.بودهپوسیدگی
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 .راش چوب آب جذببر ماندگاری زمان تأثیر-3 شکل

Figure 3. Effect of Storage time on Water absorption of Beech Wood. 
 

دادهنشانواریانسآنالیزنتایج :حجمی کشیدگیهم

درماندگاریمختلفهایزمانتأثیربینکهاست

درراشچوبیحجمکشیدگیهممیزانبرجنگل

وجودداریمعنیاختالفدرصد3۱اطمینانسطح

درراشچوبکشیدگیهممقادیردانکنآزموندارد.

گروهسهدرراجنگلدرنگهداریمختلفهایزمان

کشیدگیهمکاهشمیزان(.1)شکلاستدادهقرار

شیمیایی،ساختارموادمیزانچونمختلفیعواملیبه

وفرجوخللمیزانلولی،سدیوارهجرممیزان

باکهطوریبهدارد.بستگیچوبدانسیتههمچنین

چوبدانسیتهوسلولیدیوارهجرممیزانافزایش

وفرجوخللمیزانافزایشباوزیادکشیدگیهم

میزانسلولیدیوارهجرمودانسیتهمیزانکاهش

بانتایجبهوجهتبا.(3)شودمیکمکشیدگیهم

میزانجنگل،درراشچوبدارینگهزمانشافزای

کشیدگیهمکهطوریبهیافتهکاهشکشیدگیهم

بوددرصد123/13اولیهزماندرراشچوبحجمی

کهیافتهکاهشدرصد11/11بهچهارممرحلهدرو

درنتیجهچوبدانسیتهمیزانکاهشآندلیلاحتماال 

کاهشوچوببرپوسیدگیعاملهایقارچحمله

.(22)استبودهگنینیلمیزان


 راش چوب حجمی کشیدگی هم بر ماندگاری زمان تأثیر -4 شکل

Figure 4. Effect of Storage time on Volumetric Shrinkage of Beech Wood. 
 

 مکانیکی هایویژگی

واریانسآنالیزتجزیهنتایج :عرضی مقطع سختی

مختلفهایزمانتأثیربینکهاستدادهنشان

یعرضمقطعیسختمیزانبرجنگلدرماندگاری

اختالفدرصد3۱اطمینانسطحدرراشچوب

یسختمقادیردانکنآزمون.داردوجودداریمعنی
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مختلفهایزماندرراشچوبیعرضمقطع

(.0)شکلاستدادهقرارگروهچهاردررانگهداری

مختلفیعواملیبهیعرضمقطعیسختکاهشمیزان

درنتیجهچوببافتتخریبهمچنینودانسیتهچون

،(0)داردبستگیپوسیدگیچونمختلفیعوامل

همچنینوهوازدگیمیزانافزایشباکهطوریبه

درشتیگاهوریزهایفرجوخللچوب،پوسیدگی

موجبپدیدهاینوایجادشدهچوبساختاردر

چوبیعرضمقطعیسختآنپیدرودانسیتهکاهش

دارینگهزمانافزایشبانتایجبهتوجهباشود.یم

یعرضمقطعیسختمیزانجنگل،درراشچوب

هیاولزماندریسختنیاکهطوریبه،یافتهکاهش

وتنین2323بهچهارممرحلهدروبودوتنین3212

مقطعیسختکاهشدرصدنیشتریب.افتیکاهش

اتفاقدرصد0/22زانیمبهاولچهارماههدریعرض

درنتیجهچوبدانسیتهکاهشآندلیلاحتماال کهافتاد

چوببافتتخریبوپوسیدگیهایقارچحمله

(12)باشد.می


 .راش چوب عرضی مقطع سختی بر ماندگاری زمان ثیرأت -5 شکل

Figure 5. Effect of Storage time on end Hardness of Beech Wood. 
 

استدادهنشانواریانسزآنالینتایج :جانبی سختی

برجنگلدرماندگاریمختلفهایزمانتأثیربینکه

3۱اطمینانسطحدرراشچوبیجانبیسختمیزان

دانکنآزمون.داردوجودداریمعنیاختالفدرصد

مختلفهایزماندرراشچوبیجانبیسختمقادیر

(.3)شکلاستدادهقرارگروهچهاردررانگهداری

چونمختلفیعواملیبهیجانبیسختکاهشمیزان

دارد،بستگیدانسیتهکاهشمیزانوپوسیدگیافزایش

وخللچوب،پوسیدگیافزایشباکهطوریبه

چوبساختاردردرشتیگاهوریزهایفرج

میزانودانسیتهکاهشموجبپدیدهاینوایجادشده

ابنتایجبهوجهتبا.(2)شودمیچوبیجانبیسخت

میزانجنگل،درراشچوبدارینگهزمانافزایش

اولیهزماندرکهیطوربه،یافتهکاهشیجانبیسخت

نیوتن3332بهچهارممرحلهدرونیوتن3223

دریجانبیسختکاهشبیشتریناست.رسیده

کهافتاداتفاقدرصد3/13میزانبهسومچهارماهه

چوبسلولنساختماتخریبافزایشدلیلبهتواندمی

افزایشباکهدادنشاننتایجباشد.پوسیدگیاثردر

چوبپوسیدگیمیزانجنگلدرماندگاریزمان

وشدهچوبتخریبافزایشبهمنجرکهیافتهافزایش

شدهیعرضمقطعیسختمیزانکاهشموجبامراین

.(12)است
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 .راش چوب جانبی سختی بر ماندگاری زمان تأثیر -6 شکل

Figure 6. Effect of Storage time on side Hardness of Beech Wood. 

 

آنالیزنتایج :(MOE) راش چوب االستیسیته مدول

هایزمانتأثیربینکهاستدادهنشانواریانس

خمشیمقاومتمیزانبرجنگلدرماندگاریمختلف

3۱اطمینانسطحدرراشچوب(تهیسیاالستمدول)

دانکنآزمون.داردوجوددارییمعناختالفدرصد

هایزماندرراشچوبتهیسیاالستمدولمقادیر

قرارگروهچهاردرراجنگلدردارینگهمختلف

تهیسیاالستمدولکاهشمیزان(.12)شکلاستداده

بافتتراکمدانسیته،کاهشچونمختلفیعواملیبه

باکهطوریبهدارد،بستگیسلولساختاروچوب

ودانسیتهدرتغییرچوب،پوسیدگیمیزانیشافزا

کاهشموجبپدیدهاینوایجادشدهچوبساختار

کاهشواعمالینیرویبرابردرچوبمقاومتمیزان

یجنتابهتوجهبا.(3)شودمیچوباالستیسیتهمدول

درراشچوبدارینگهزمانافزایشباآمدهدستبه

کهطوریبه،یافتهکاهشاالستیسیتهمدولمیزانجنگل،

درپاسکالمگا12200ازراشچوباالستیسیتهمدول

چهارممرحلهدرپاسکالمگا1/1121بهاولیهزمان

زمانافزایشباکهدادنشاننتایحاست.یافتهکاهش

چوبپوسیدگیمیزانجنگلدرماندگاری

تخریبمیزانافزایشبهمنجرکهیافتهافزایش

االستیسیتهمدولمیزاندرنتیجهوشدهچوبساختمان

یافت.کاهش




 (.MOE) راش چوب االستیسیته مدول بر ماندگاری زمان ثیرأت -7 شکل

Figure 7. Effect of Storage time on Modulus of elasticity (MOE) of Beech Wood. 
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آنالیزنتایج :(MOR) راش چوب گسیختگی مدول

هایزمانتأثیرنبیکهاستدادهنشانواریانس

مدولمیزانبرجنگلدرماندگاریمختلف

درصد3۱اطمینانسطحدرراشچوبگسیختگی

مقادیردانکنآزمون.داردوجودداریمعنیاختالف
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 .(MOR) راش چوب گسیختگی مدول بر ماندگاری زمان رثیأت -8 شکل

Figure 8. Effect of Storage time on Modulus of Rupture (MOR) of Beech Wood. 
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 .راش چوب ضربه به مقاومت بر ماندگاری زمان ثیرأت -9 شکل

Figure 9. Effect of Storage time on Toughness of Beech Wood. 
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 .جنگل در دارینگه مختلف هایزمان از پس راش وبچ هایویژگی تغییرات درصد -11 شکل

Figure 10. Percentage changes in beech wood characteristics after various storage periods in the forest.
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Abstract1 
Background and Objective: Remaining wood in the forest after cutting decreases the wood quality by 

the activity of the destructive factors of the wood, especially the fungi. Thus the quality of the wood 

produced by the low-quality wood is not durable and Increasing the damage of wood products consumers 

and increasing the need for cutting trees and destroying the forest. The purpose of this study was to 

measure the amount of damage to the beech bolts trees after three periods four months (12 months) of 

storage in the forest and compares it with the beginning of the period and identify the destroyer fungi that 

appeared. 

Materials and Methods:This research was carried out in part of One in Shastkolah forestry project in 

Gorgan on Fagus orientalis. 15 billets from 30 cm diameter class and length of 220 cm from a beech tree 

and all were healthy, inside the field under the same conditions and in contact with soil stored. The Billets 

were numbered and cut at 50 cm intervals at each stage and transferred to the wood working room for 

physical and mechanical experiments, dried at the wood working room in the open air, and then dry 

density, basic density water absorption, volumetric Shrinkage, End and side Hardness, Toughness and 

Static bending were measured based on conventional methods and related standards. Statistical analysis 

of the results was performed by ANOVA test and comparison of averages with Duncan's test (using 

Spss16 software). Observed fungi were collected and identified with valid sources. Furthermore, the 

percentage of changes in the measured characteristics was compared. 

Results: The results showed that white decay fungi Lenzites betulina and soft decay fungi 

Annulohypoxylon multiforme appeared on the Bolts. The results of analysis of variance at 95% 

confidence level, there is a significant difference between the Remaining time and physical and 

mechanical properties of beet bolt. According to the results, with increasing storage time in forest, dry 

and basic density, End and side Hardness, Static bending Modulus of Rupture (MOR) and Modulus of 

Elasticity (MOE) decreased, but the percentage of water absorption increased. The most significant 

changes in the characteristics of wood were after 12 months of storage in the forest. The greatest change 

in the physical properties of wood was the percentage of water absorption and lowest was dry density. 

The greatest change in the mechanical properties of the wood was the Toughness and the least was the 

modulus of elasticity. 

Conclusion: This study showed that the quality of beech wood that stored in contact with soil in the 

forest were reduced due to the activity of destroyer fungi causing white decay and soft decay 

significantly. The important note was that wood degradation for important properties such as Toughness 

was 77% after 12 months, which indicates a significant decrease in wood quality and its economic value 

reduced due to the decrease in density and the weight of Billets And loses its initial performance, So it 

recommended that wood be transported from forest to the industry in the shortest time possible, so that 

quality And its economic value, and with a longer durability of wooden products, and fewer trees will be 

cut off to supply the timber needed for the community and protect forests and environment. 
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