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 ییییچوب صنوبر و اصالح آن به روش بخار گرماچوب صنوبر و اصالح آن به روش بخار گرما  ییبر زبربر زبر  ییاثر چوب کششاثر چوب کشش  ییبررسبررس

  

 چکیده

و  یو مماس  یچوب صنوبر در دو مقطع شعاع یبر زبر یاثر چوب کشش ق،یتحق نیدر ا
ب    گ رادیدرج   س ان  120 یدر دما ییآن با روش بخار گرما یامکان کاهش زبر زین

 یرگی ان دازه کی اس فاده از تکن لیت. پ انسقرار گرف یموردبررس ق یدق 60و  30مدت 
ب ود.  قی تحق نیاز اهداف مهم ا یکی یشچوب کش یماکروسکوپ ییشناسا یبرا یزبر

ب ا  یچ وب کشش  ییشناس ا ق،ی دق ب رداریمنظور نمون و ب  یزبر یرگیقبل از اندازه
 طوبتر در هانمون  یانجام شد. زبر یکروسکوپیاس فاده از معرف هرزبرگ و مطالعات م

 ها س ط  نمون  تیفیشده و ک یریگاندازه یسوزن لوم رپروفی روش ب  درصد 12 تعادل
 یزب ر یرگی اندازه جیقرار گرف ند. ن ا یموردبررس کروسکوپ،یومیبا اس فاده از اس ر زین

و نرمال در هر دو  یچوب کشش یزبر یپارام رها نیب داریینشان دادند ک  تفاوت معن
موردمطالع    وج  ود ن  دارد. در مقاب  ل، مطالع  ات ب  ا  یو مماس   یمقط  ع ش  عاع

 ییرا نشان داد. بخار گرما یسط  چوب کشش بودنوضوح پرزدار ب  کروسکوپیومیاس ر
ب  مدت  ماریت یسط  هر دو نوع چوب داشت ول یبر زبر یمنف ریتأث ق یدق 30ب  مدت 

-ج  ین  توانیسط  هر دو نوع چوب شد. درمجموع، م یموجب کاهش زبر ق یدق 60

 یروش مناس ب ب را کی عنوان ب   توان دیسط  نم  یزبر یرگیکرد ک  اندازه یرگی
 .ردیدر گون  صنوبر مورداس فاده قرار گ یمخرب چوب کشش ریغ ییشناسا

 .یچوب کشش ،ییماربخارگرمایچوب صنوبر، ت ،یزبر: يکلید واژگان

 

 1سحر قریشی
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 مقدمه

مختلف رشد در  هایدر واكنش به تنش یچوب واكنش

 درخ   یع یطب بي شده و جزو معا لیدرختان سرپا تشک

در پهن برگان تح   نن وان  ی[. چوب واكنش2و  1اس  ]

تن ه  ینامیده شده و معموالً در قسم  فوق ان كششی چوب

برگ، به نل  های پهن. از بین گونهشودیخمیده تشکیل م

م د،، وق وچ چ وب كوتاه یب ردارهو دوره بهر عيرشد س ر

 مهم ی رش د تند یگونه ننواندر صنوبر به ديشد یكشش

 -ردیگیرا در برم هایكاراز جنگل یعیطح وسكه امروزه س

اغل  ب  یب  را ی[. چ  وب كشش  3گ  زارش ش  ده اس    ]

و مش کت،  بيمعا نیچوب نامطلوب اس . از ب یكاربردها

در  وبش کل چ  ریی به تغ توانیم یچوب كشش یكاربرد

در  ادي رش د ز یه ابرش به خ اطر ززاد ش دن تنش نیح

از  یخش  ش ش  دن ناش   بي  مح  ور درخ   ، معا یراس  تا

از  یدی تول یب د كاغ ذها  یفیك اد،يز یطول یدگیكشهم

پ   از  یو پرزدار شدن سطح چ وب كشش  ینیژالت افیال

 وارهي  از د ین  یژالت هي  از ج  دا ش  دن ال یب  رش ك  ه ناش  

 [.3اشاره كرد ] برهاس ،یف

مه م  اریاز كاربردها بس یبرخ یسطح چوب برا  یفیك

  ی فیك در كنن دهنییمه م و تع یاز فاكتورها یکياس . 
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س طح زن اس   ك ه در  یسطح چوب و پرداخ  زن، زب ر

و  یپوش ش ده  یندهايمثال در فراننوانچوب به یفراور

چ  وب ت  ابع  یزب  ر زانی  [. م4دارد ]  ی  اهم یچس  بندگ

 تهیدانس انه،یحلقه سال یپهنا دزن مانن یزناتوم یهایژگيو

س اختار  ان،ي نسب  چوب زغ از ب ه چ وب پا زانیچوب، م

 یندهاي[. نتوه بر زن، نوچ فرا5  زن اس  ]و رطوب یسلول

ب  رش مانن  د س  رن  ب  رش و  یو پارامتره  ا یكارنیماش  

ش د، تح   س طح چ وب را به یزبر زانیم هيسرن  تغذ

س رن   شياف زامث ال،  ی[. ب را7و  6] ده دیقرار م ریتأث

ب رش  یس طح ف راورده چ وب  ی فیبرش موجب بهب ود ك

( 2009و همکاران ) Skaljic قا،ی[. تحق7] شودیخورده م

رنده كردن از  یط هيسرن  تغذ شينشان داد كه با افزا زین

بل و،،  یه اس طح چوب یبر زب ر قه،یمتر در دق 24به  6

 یس طح را ب را یزبر نيشتریو ب شودینراد، راش افزوده م

 Malkocoglu[. در مقاب  ل، 8گون  ه ن  راد گ  زارش كردن  د ]

مختلف  یاهرنده كردن گونه ی( گزارش كرد كه ط2007)

س رن   ریتوسکا، راش و نوئل( تأث ،یبلو،، كاج جنگل)شاه

اغماض ب ود قابل قهیمتر در دق 20 یال 6/7در دامنه  هيتغذ

س طح چ وب ب رش   یفی[. در صور، نامطلوب بودن ك9]

 شيزن اف زا یل یو تکم یبع د ه اییفراور نهيخورده، هز

 یبفراورده چو ینهائ م یق شيموجب افزا  يو درنها افتهي

( گزارش كرد كه ب ا 2007) Malkocoglu. شودیم یدیتول

 یسطح چ وب ب ر مقاوم   اتت اال، چس ب  یفیبهبود ك

 تریحفاظ  سطح چوب به پوشش كم یافزوده شده و برا

 [.9اس  ] ازین

اس  كه ب ا  یاشدهچوب روش شناخته یاصتح حرارت

چوب مانن د ج ذب  یهایژگياز و یبرخ توانیكمش زن م

روش  نيرا بهبود داد. از ا یستيابعاد و مقاوم  ز زب، ثبا،

استفاده ش ده  زیسطح چوب ن  یفیبهبود ك یبرا یاصتح

( در 2004) Ayrilmisو  Unsal ق   ا،ی[. تحق10اس     ]

 پتوسیسطح گونه اك ال یبر زبر یحرارت ماریت ریتأث یبررس

(Eucalyptus camaldulensisو ن )ق ا،یتحق زی Gunduz  و

( نش ان Pinus nigra) اهیكاج س  یبر رو (2004همکاران )

 م ار،یزمان تدرجه حرار، و م د، زانیم شيداد كه با افزا

[. مطالع   ا، 12و  11] اب   ديیس   طح ك   اهش م یزب   ر

Ratnasingam  وMa (2010 بر )یروی ن یریگان دازه یرو 

و نرم  ال گون  ه  یس  طح چ  وب كشش    ی  فیب  رش و ك

Rubberwood سلول  وارهيد كهنيا لینشان دادند كه به دل

 ین یگنلی تربا چوب نرمال كم سهيدر مقا یدر چوب كشش

 یچ وب كشش  یبکار برده شده برا یبرش یروین شود،یم

پ رزدار ش دن س طح  لدلی  به و اس  نرمال چوب از تركم

در  یكل  یش ده، مت رف ان رژ یكارنیماش یكشش چوب

 شيافزا توجهیقابل طوربه یچوب كشش كارینیماش نیح

: كندیرا دنبال م یپژوهش دو هدف اصل ني[. ا13] ابديیم

ص نوبر از  یچوب كشش  یماكروسکوپ يیامکان شناسا -1

چ وب  یك اهش زب ر -2زن و  یزب ر یرگی ان دازه قيطر

 نيچوب ا يیكارا شيافزا منظورهب یبا روش بخارزن یكشش

سطح چ وب در   یفیكاربردها كه ك یبرخ یگونه مهم برا

 اس .  یها حائز اهمزن

 

 هاو روش مواد

 بردارینمونه

( از منطق ه Populus nigra) یزي صنوبر تبر نهیبگرده

 یچ وب كشش  یح او یطالقان كرج با نتئم ماكروس کوپ

 انتخاب شد.
 

 ییبا معرف شييميا یناحيه چوب کشش ییشناسا

 هرزبرگ

های نرضی، شناسايی دقیق ناحیه چوب پ  از برش

 شناسايی برای .كششی بر روی مقاطع نرضی انجام گرف 

 ناحیه، اين درخشندگی بر نتوه كششی چوب ناحیه دقیق

 یچوب كشش یهناح يیشناسا یمعرف هرزبرگ برا از

 دو ززمايشگاه، در معرف اين ساخ  یبرااستفاده شد. 

 كلريد گرم 50 اول، محلول هیته یبرا. شد هیته محلول

محلول  هیته یبراحل شد.  مقطر زب تریلیلیم 25 در یرو

 5/12 در يد گرم 25/0 و پتاسیم يديد گرم 25/5م، دو

 25با  دومكل محلول  سپ مقطر حل شد.  زب تریلیلیم

كامًت  گرادیدرجه سانت 28 یدر دما اولمحلول  تریلیلیم

. پ  از شدند ريخته باريش مدرج استوانه يش در و مخلو،

 یبراسان  و روشن شدن محلول، معرف  48 یال 24

 يیشیمیا معرفزماده شد.  یچوب كششناحیه  يیشناسا

 ارغوانی تاتیره  یرا به رنگ زب یهرزبرگ ناحیه چوب كشش

 .سازدیرا به رنگ زرد مبدل م معمولی چوب ناحیه و
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با مطالعات  یناحيه چوب کشش ییشناسا

 یکروسکوپيم

نتوه  ،یچوب كشش قیدق يیاز شناسا نانیاطم یبرا

 زین ینور کوپکروسیمذكور، از مطالعا، م یهابر روش

 یلغزش کروتومیمنظور، با استفاده از م نياستفاده شد. به ا

GSL110-15به ضخام   یکروسکوپی، مقاطع م 

زماده شده و با  یو معمول یكشش هیاز دو ناح کرومتریم

شدند.  یزیزمدر زب رنگ لولدرصد مح 5/0 نیسافران

 Olympus BH2 ینور کروسکوپیم ريسپ  مقاطع ز

 یاز پارامترها یبررس نيار گرفتند. در اقر یموردبررس

كم  یكم قطر با فراوان یمانند وجود نناصر زوند یکیزناتوم

و حضور  میضخ وارهيفیبرها با د یو فراوان یدر چوب كشش

 هاینمونه يیشناسا برای هادر ديواره زن یاليه ژالتین

 (.1استفاده شد )شکل  یچوب كشش

)عالمت  برهايف درون رنگیب ینيژالت هیالبا  یکشش چوب: ب ،یمعمول چوب: الف. یعرض مقطع از ینور یکروسکوپيم ریتصو -1شکل 

 ميکرون 100، مقياس: (کانيپ

 

 هاآن سازیآماده و هابرش نمونه

 یها در هوانمونه ،یناحیه چوب كشش يیاز شناسا پ 

به هنگام برش  هیرطوب  اول نیانگیززاد خشش شدند. م

و  یبود. از هر ناحیه چوب معمول درصد 50برابر با 

برش  غهیبا ت MB2 12با استفاده از اره گرد مدل  ،یكشش

 ،یمركب چوب هایالماسه واقع در كارگاه مبلمان و فرزورده

چوب و كاغذ دانشگاه تهران كه  عيگروه نلوم و صنا

با برش  يیهازمده اس  تخته شيمشختا، زن در جدول 

 هیته cm 2و ضخام   cm 5، نرض cm 3به طول  یمماس

ها، اين تخته یشد. درصد بود. سپ ، از دو انتها

جه  مطالعه  mm3 20× 20× 20با ابعاد  يیهابلوک

 هيپا تهیدانس یریگسطح و اندازه یهایژگيو یکروسکوپیم

 مایهفته در اتاق كل 3ها به مد، شد. تخته هی( تهی)بحران

درصد  65 یو رطوب  نسب گرادیدرجه سانت 20 یبا دما

 12 زانمی به ها¬منظور متعادل كردن رطوب  نمونهبه

 درصد قرار داده شدند.
 

 مورداستفاده گرد اره فنیمشخصات -1 جدول

 فركان 

 )هرتز(

 توان

 (یلووا،)ك

 دور تعداد

)دور در 

 دقیقه(

 تعداد

 دندانه

 زاويه

 حمله

 )درجه(

 ززاد زاويه

 )درجه(

 دندانه نوک زاويه

 (درجه)

 

 دندانه گام

 (متریلی)م

 دندانه ارتفاچ

 (متریلی)م

50 5/5 4500 72 10 15 65 13 10 

 بخار گرمایی
 دارای زنبخار دستگاه با نملیا، بخار گرمايی

 گرادیدرجه سانت 120 یدر دما فشار و حرار، نشانگرهای

انجام شد.  یقهدق 60و  30بار به مد،  2-1فشار  تح  و

 یریمنظور جلوگشده به یزنبخار یهاپ  از خروج نمونه

 5 یال 4ها به مد، نمونه یختگی،ترک و گس وقوچاز 

 ،زمان ينازاسان  در محفظه دربسته قرار گرفتند. پ 

ماه  يشبه رطوب  تعادل به مد،  یدنمنظور رسها بهتخته

 قرار داده شدند. یمادر اتاق كل
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 سطح یزبر یريگاندازه

و  شعانی و مماسی مقطع دو در هانمونهسطح  زبری

 گیریاندازهشد.  یریگدرصد اندازه 12در رطوب  تعادل 

 سوزنی پروفیلومتراز  استفاده باها سطح نمونه زبری

Hommelwerke T800) يبولوژیتر يشگاه( موجود در ززما 

 انجام تهران دانشگاه فنی دانشکده متالوژی و مواد گروه

 2سنج مورداستفاده در جدول  ی. مشختا، زبرگرف 

 Ra یپارامترها فوق، دستگاه از استفاده باائه شده اس .. ار

ده  هاییارتفاچ ناهموار یانگین)م Rzمتوسط(،  ی)زبر

( يممماكز ی)زبر Rmaxمؤثر( و  ی)زبر Rq(، یلنقطه پروف

 شدند. یریگاندازه 4777DINبر اساس استاندارد 

 

 مورداستفاده سوزنی پروفيلومتر فنیمشخصات -2 جدول

 قلمشعاچ نوک 

 (یکرومتر)م

 تماس زاويه

 )درجه(

 cut off طول

 (متریلی)م

 یریگاندازه طول

 (متریلی)م

 فوالدی سوزن حرك  سرن 

 (یهبر ثان متریلی)م

2 90 8/0 8/4 15/0 

     

ها  با استفاده از سطح  نمونه تيفيمطالعات ک

 کروسکوپيم ویاستر

ها نمونه یو شعان یسطح مماس یفیك یبررس جه 

برابر با  500يیبا بزرگنما یريتتاو ،یل و بعد از بخارزنقب

 هی( تهMotic K-400P) کروسکوپیومياستفاده از استر

 شد. 

 یآمار ليوتحلهیتجز

و ززمون  یدر قالب طرح كامتً تتادف یبررس نيا

 12 ،یموردبررس یمارهایانجام گرف . تعداد ت ليفاكتور

)سه تخته برش از سه تکرار  ماریهر ت یبود و برا ماریت

 یریكارگها با بهداده لیوتحلهيخورده( استفاده شد. تجز

 رسونیپ یانجام شد. از همبستگ SPSS یافزار زمارنرم

 یچوب و پارامترها تهیدانس نیب یهمبستگ یسبرر یبرا

 استفاده شد. یزبر

  

 نتایج و بحث
 بر متغیر نوامل متقابل و مستقلاثر  3در جدول 

 طح ارائه شده اس . س یزبر پارامترهای

 

 اثر وصنوبر  یو کشش یسطح چوب معمول زبری

 بر آن برش الگوی

 چوب نوچ دو بین زناتومی یهاتفاو، مشاهده رغمینل

 نیز و فیبری یهاسلول در ژالتینی اليه حضور مانند

چوب  یزبر ینب داریمعن تفاو، زوندها، كم فراوانی

 و مماسی مقطع دو هر درصنوبر  یو چوب معمول یكشش

الزم به  البته(. 2و شکل  1)جدول  نشد مشاهده شعانی

 كاریینماش یپارامترها یقذكر اس  كه ندم كنترل دق

چوب  یزبر ینب دارییندم معن يلاز دال يکی تواندیم

 يجتوجه به نتا باباشد. درمجموچ،  یو معمول یكشش

الزاماً  صنوبر كششی چوب كه گف  توانمیزمده دس به

. ندارد زن معمولی چوب با مقايسه در یشتریب زبری

 طی صنوبر بو پرزدار بودن سطح چو زبری يگر،دنبار،به

چوب كشور  يعصنا یهادر كارگاه رايجبرش  يندهایفرا

 و باشد كششی چوب تشکیل از ناشی همواره تواندنمی

 يددخال  داشته باشند. شا یزن ديگری نوامل اس  ممکن

 یو معمول یچوب كشش یزبر نیبتوان گف  كه تفاو، ب

شد،  يدو شا كاریینماش یبسته به نوچ گونه، پارامترها

در  حقیق ، درمتفاو، باشد.  ی،چوب كشش یلتشک

بسته به  و یشد، چوب كششو بسته به يگرد یهاگونه

 ی،كار)برش با اره گرد، رنده كاریینماش يندنوچ فرا

 يه،ن  تغذبرش )سر یپارامترها يا وو ...(  یزنسنباده

نوچ  يناس  ا ممکنبرش و ...(  یغهت يایسرن  برش، زوا

 یبا چوب معمول يسهدر مقا یمتفاوت یزبر یچوب واكنش

سطح چوب صنوبر  یزبر یریگاندازه بنابراين،داشته باشد؛ 

 كششی چوب ناحیه شناسايی برای خوبی معیار تواندنمی

ند هرچ كه داد نشان همچنین نتايج. باشد گونه اين در

 اس  شعانی مقطع از تركم اندكی مماسی مقطع زبری

و  یدو مقطع مماس یزبر بین داریمعنی تفاو، ولی

 زبری(. 3)شکل  ندارد وجوددر هر دو نوچ چوب  یشعان

  زن زناتومی ساختمان به بستهبرگ پهن یهاچوب سطح
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 ( µm) سطح یزبر یپارامترها بر ريمتغ عوامل متقابل و مستقل اثر انسیوار هیتجز -3جدول 

پراكنده زوند ب ودن زن، ابع اد و  اي یامانند بخش روزنه

 یپهن ا ن،یاس . همچن ریمتغ یچوب هایقطر زوندها و پره

س طح چ وب  یب ر زب ر زیها نزن هيو زاو انهیسال یهاحلقه

 ب ودن ت راز ك م یح اك زی گذش ته ن قا،یمؤثر اس . تحق

ب  ا مقط  ع  س  هير مقاد یمقط  ع مماس   یزب  ر پارامتره  ای

برگ مانند راش، صنوبر و پهن هایانواچ چوب یبرا یشعان

 نیب   یمتف  اوت یزب  ر ن،ی[. همچن  16و  15ون اس   . ]

و پراكنده زون د گ زارش  یابرگ بخش روزنهپهن یهاگونه

زوندها و  یابعاد و فراوان یرگذاریاز تأث یشده اس  كه حاك

اره و چ وب چ وب به  هی در ناح تهیدانس  را،یی تغ یالگو

( گ زارش ك رد ك ه 2007) Malkocoglu[. 6اس  ] زهيیپا

 ش تریچوب زغاز ب هیسطح چوب برش خورده در ناح یزبر

 اس . انياز چوب پا

 

  سطح یزبر یاثر مستقل نوع چوب بر فاکتورها -2شکل 

Ra Rq Rmax Rz df نوامل متغیر 
MS sig MS Sig MS sig MS sig   

415/5 ns 203/0 178/8 ns246/0 285/5798 ns059/0 246/0 ns 
949/0 

 نوچ چوب 1

 مد، تیمار 1 021/0* 818/505 011/0* 716/11419 002/0** 362/76 003/0** 507/38

707/1 ns467/0 869/4 ns366/0 416/6452 *047/0 660/0 ns927/0 1 نوچ چوب * مد، تیمار 

307/1 ns523/0 046/1 ns672/0 131/2063 ns242/0 138/0 ns967/0 1  یریگاندازهمقطع 

940/2 ns342/0 607/1 ns601/0 787/2862 ns172/0 410/121 ns226/0 1  یریگاندازهنوچ چوب * مقطع 

882/0 ns599/0 211/1 ns649/0 504/1250 ns358/0 062/242 ns094/0 1  یری * مد، تیمارگاندازهمقطع 

282/2 ns401/0 650/91 ns395/0 952/636 ns509/0 519/190 ns134/0 1  یری * گاندازهنوچ چوب * مقطع

 مد، تیمار

 خطا 16 764/1224 263/22380 089/90 080/49

 داری: بدون اثر معنns د،درص 5 سطح در داریی*: معن درصد، 1 سطح در داریی**: معن
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  سطح یزبر ی( بر فاکتورهایمماس ،ی)شعاع یريگازهاثر مستقل مقطع اند -3شکل 

 

و  یچيوب کششي یبير زبير ییبخار گرميا ريتأث

 یمعمول

س طح ه ر دو ن وچ  ینشان دادند زبر جينتا یطوركلبه

 یو مماس  یو نرمال در هر دو مقط ع ش عان یچوب كشش

به م د،  گرادیدرجه سانت 120 یدر دما یبا اصتح حرارت

 30در م د،  یاص تح حرارت  یل و اف يبهبود  قهیدق 60

 شي(. با افزا4سطح شد )شکل  یزبر شيموجب افزا قهیدق

 یاز زب ر قهیدق 60به  قهیدق 30از  يیبخار گرما انزممد،

در  Rzو  Ra ،Rq ،Rmax یس  طح كاس  ته ش  د. پارامتره  ا

و  7/65، 3/25، 1/27ب ه مق دار  بیبه ترت قهیدق 30 ماریت

 60 م اریپارامتره ا در ت ني ا زانی از م شتریدرصد ب 7/21

 نی( ب 3)جدول  ان يوار هيتجز جيبود. بر اساس نتا قهیدق

 یدرصد و پارامترها 1در سطح  Rqو  Ra یزبر یاپارامتره

Rmax  وRz  اخ تتف  ماریزمان تدرصد و مد، 5در سطح

 Rmaxكاهش در پ ارامتر  نيشتریوجود دارد. ب یداریمعن

 ني ا جيده ش د. نت امشاه Rzكاهش در پارامتر  نيو كمتر

و  Ayrilmis (2005) Gunduzو  Unsal قا،یبا تحق قیتحق

ب رختف  ی[ ول 13، 11دارد ] طابق  ( م2008همکاران )

و همک  اران  Tanritanir ق  ا،یزمده در تحقدس   به جينت  ا

[. 18، 17( اس     ]2008و همک   اران ) Kilic( و 2006)

ك ه نش ان داد  زی ( ن2009و همکاران ) Skaljic قا،یتحق

چ وب  نیب  یکیو مک ان یکيزیف یهاوجود تفاو، رغمینل

 یشده در دم ا یارتحر ماریو چوب راش ت دهيراش بخار د

 یزب ر نیب یداری(، تفاو، معنگرادیدرجه سانت 212باال )

با رن ده وج ود  یكارنیدو نوچ چوب پ  از ماش نيسطح ا

 رم ایت ریدر ارتبا، با تأث نیمتناقض محقق جي[. نتا8ندارد ]

از روش  یناش  توان دیس طح چ وب م  یب ر زب ر يیگرما

زمان دما و م د، طيو شرا يیگرما ماریت یمورداستفاده برا

واس طه س طح چ وب به یاصتح زبر ،یباشد. از طرف ماریت

وابسته به ن وچ گون ه و س اختمان  تواند¬یم يیگرما ماریت

نش ان داد  زین قیتحق نيا جيهرحال نتازن باشد. به یزناتوم

و نرم ال مت أثر از  یسطح هر دو نوچ چوب كشش یزبر كه

 ني ا جي( اس  . نت اق هیدق 60و  30) یزمان بخ ارزنمد،

ب ر ك اهش  یزنبخ ار رینشان داد كه ت أث نیهمچن قیتحق

از چوب نرمال اس . با توجه ب ه  شتریب یچوب كشش یزبر

یژگ يچوب ب ر و یاصتح حرارت دهیچیمختلف و پ را،یتأث

 لیوتحلهي  زن، تجز یکیو مک  ان یک  يزیف ،يیایمیش   یه  ا

سطح چوب مشکل ب وده و  یبر زبر را،یینوچ تغ نياثرا، ا

منظ ور،  نيا یاس . برا ترقیو دق شتریمطالعا، ب تلزممس

 یهازمانو م د، يیدم ا طيچ وب در ش را یحرارت  ماریت

و  یک  يزیف ،يیایمیش   را،یی  تغ یریگمختل  ف و ان  دازه

بتوان د در  ديسطح ش ا یبرز یریگهمراه با اندازه یکیمکان

و م ؤثر  دی س طح مف یاثرا، حرار، بر زبر لیوتحلهيتجز

 باشد.
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 سطح یزبر یبر پارامترها یحرارت مارياثر مستقل زمان ت -4شکل 

 

همبستگی بين جرم ویژه و پارامترهای زبری 

 سطح

جدول سطح در  یزبر یو پارامترها تهیدانس نیب رابطه

پارامتر  نینشان داد كه ب جينشان داده شده اس . نتا 4

Rmax شيمثب  وجود دارد. با افزا یهمبستگ ژهيو جرم و 

 نی. بكندیم دایپ شيافزا Rmaxپارامتر  زانیم تهیدانس

وجود نداش .  یداریرابطه معن ژهيپارامترها و جرم و ريسا

 یبر رو قینم یهامرتفع و دره یهاقله تهیدانس شيبا افزا

و همکاران  Kilic قیتحق جيسطح وجود خواهد داش . نتا

 یكارمختلف )اره، رنده یهاشیتکن ریتأث ی( بر رو2006)

چوب راش و صنوبر نشان داد  یزبر ی( بر رویزنو سنباده

سطح  یزبر یاگرچه هر دو گونه پراكنده زوند هستند ول

 و منافذ. بود راش چوب از تر¬چوب صنوبر كم یبرا

 از راش چوب در ها¬زن اديبزرگ و تعداد ز هایشعها

[.18زن ذكر شده اس  ] اديز یزبر ینمده برا لدالي

 سطح یزبر یژه و پارامترهاین جرم ويب یهمبستگ -4جدول 

 Rmax Rz Rq Ra 

 361/0 421/0 356/0 375/0 ضريب پیرسون

 083/0 04/0 087/0 071/0 داریمعنی

 24 24 24 24 تعداد
 درصد 01/0دار در سطح نیمع ** 

سطح با  تيفيک یحاصل از بررس جینتا

 کروسکوپيومیاستر

 یزبر یریگزمده از اندازهدس به جينتا برختف

 با ها¬مطالعا، مقاطع نمونه جيها، نتانمونه

وضوح پرزدار بودن سطح چوب به کروسکوپیوماستري

با  سهيدر مقا یو شعان یرا در هر دو مقطع مماس یكشش

(. 6 یال 5 یها)شکل دهدینشان م یب معمولچو

در  یكشش بكاهش شد، پرزدار بودن سطح چو نیهمچن

قابل مشاهده اس .  یخوببه يیبخار گرما ماریاثر ت

 یچوب كشش يیگف  كه شناسا توانیم ن،يبنابرا

واسطه مطالعه پرزدار بودن سطح زن با استفاده از به

سطح  یزبر یرگی¬هبا انداز سهيدر مقا کروسکوپیومياستر

 نيا جيهمراه اس . نتا یشتریب  یسنج با موفق یبا زبر

( بر 2010) Maو  Ratnasingamand قا،یبا تحق قیتحق

-Vazquez قا،یو تحق Rubberwood یچوب كشش یرو

cooz  وMeyer (2006بر رو )و نرمال  یچوب كشش ی

 شتریب ی[. نل  زبر19و  18دارد ] یگونه افرا همخوان

 یكارنیو پرزدار شدن زن در اثر برش و ماش یچوب كشش

. شودیداده م نسب ( G هي)ال ینیژالت هيال یختگیبه گس

مثل  یكارنیماش بينشان داد كه معا زین قا،یتحق ريسا

مرتبط  یپرزدار شدن سطح، اغلب با حضور چوب كشش

و  یزن[. پرداخ  سطح چوب پرزدار مثل سنباده20اس  ]
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 یبرش چوب كشش یه و برارنده كردن مشکل بود اي

[. به هنگام برش چوب 21] شودیمترف م یشتریب یانرژ

شوند،  دهيبر نکهيا یجابه افیدر حال  سبز، ال یكشش

 ني. اشودیپاره شده و منجر به پرزدار شدن سطح چوب م

 یهاهيال ريبا سا ینیژالت هيال فیاز اتتال ضع یمسئله ناش

 سلول اس . وارهيد

 

شده در  ماريشاهد، )ب( ت ینمونه چوب کشش ی)الف( سطح مماس کروسکوپ؛يم ویاستر ریشده زگرفته یکروسکوپيم ریتصو -5شکل 

درجه  120 یشده در دما ماريشاهد، )ث( ت ینمونه چوب کشش ی)ت( سطح شعاع قه،يدق 60)پ(  قه،يدق 30و  گرادیدرجه سانت 120 یدما

 کرونيم 100: ساي. مققهيدق 60)ج(  قه،يدق 30و  گرادیسانت

 

 

شده در  ماريشاهد، )ب( ت ینمونه چوب معمول ی)الف( سطح مماس کروسکوپ؛يم ویاستر ریشده زگرفته یکروسکوپيم ریتصو -6شکل 

درجه  120 یشده در دما ماريشاهد، )ث( ت ینمونه چوب معمول ی)ت( سطح شعاع قه،يدق 60)پ(  قه،يدق 30و  گرادیدرجه سانت 120 یدما

 کرونيم 100: اسي. مققهيدق 60)ج(  قه،يدق 30و  ادگریسانت

 

 گيرینتيجه
سطح ب ا اس تفاده از  یزبر یریگاندازه جينتا یطوركلبه

 یدر زب ر داریاز ندم تفاو، معن یحاك یسوزن لومتریپروف

و  یصنوبر در هر دو مقط ع ش عان یو معمول یچوب كشش

 یزبر یریگبا استفاده از اندازه گر،يدنبار،اس . به یمماس

 لیبه تش ک توانیچوب صنوبر نم یو مماس یمقاطع شعان

 یپ  یچ وب كشش  يیو شناس ا گونهنيدر ا یكشش بچو

برد. در مقابل، بامطالعه سطح چوب ص نوبر ب ا اس تفاده از 
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به پرزدار ب ودن س طح چ وب  توانیم کروسکوپیومياستر

برد. با توجه ب ه  یپ یبا چوب معمول سهيزن در مقا یكشش

 یو مماس یدر مقاطع شعان یزبر یرگیاندازه  یوفقندم م

در  ش ودیم  شنهادیصنوبر، پ یكشش وبچ يیشناسا یبرا

چ  وب  یماكروس  کوپ يیامک  ان شناس  ا ،یبع  د ق  ا،یتحق

در مقط ع  یزب ر یرگی صنوبر با استفاده از ان دازه یكشش

 ك هنيب ا توج ه ب ه ا ن،یش ود. همچن  یبررس  زین ینرض

س طح  یزبر یریگاندازه شیبا تکن یچوب كشش يیشناسا

ك ه  ش ودیش نهاد م یپ ن،يمتأثر از گونه باشد، بنابرا ديشا

 ه اگونه ريدر سا یمخرب چوب كشش ریغ يیامکان شناسا

ق رار  یابي مورد ارز زین شیتکن ناي از استفاده با راش مانند

 ژهيوب ه يیمارگرم ایمتف او، ت طيش را ری. مطالعه تأثردیگ

و  یس طح چ وب كشش  یر زب رباالتر ب  یدر دماها ماریت

 تواندیمؤثر م یهاسمیدرک بهتر مکان یصنوبر برا یمعمول

 م  اریاث  را، ت ترقی  دق لیوتحلهي  تجز یباش  د. ب  را دی  مف

 را،یی ك ه تغ ش ودیم  ش نهادیس طح پ یبر زبر یحرارت

 زی چ وب در اث ر ح رار، ن یکیو مک ان یکيزیف ،يیایمیش

م ل م ؤثر ب ر از نوا یک ي. ردی زمان موردمطالعه قرار گهم

برش )س رن  ب رش، س رن   طيسطح چوب، شرا  یفیك

حمله،  هيبرش )زاو غهیبرش( و مشختا، ت یروینو  هيتغذ

 یحاض ر، مشخت ا، فن  قیگام دندانه و ...( اس . در تحق

ب دون  یكارنیماش  ا،ی نمل یبرش ثاب   ب وده ول  غهیت

برش مانند سرن  برش و سرن   یپارامترها قیكنترل دق

 ق ا،یدر تحق ش ودیم  شنهادیپ ن،يشد. بنابرا انجام هيتغذ

و  یكارنیمتف  او، ماش   طيش را ریت  أث یب  ه بررس  یبع د

ص نوبر  یس طح چ وب كشش   یفیبرش بر ك یپارامترها

 پرداخته شود.
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TThhee  eeffffeecctt  ooff  tteennssiioonn  wwoooodd  oonn  rroouugghhnneessss  ooff  ppooppllaarr  wwoooodd  aanndd  iittss  mmooddiiffiiccaattiioonn  bbyy  

sstteeaammiinngg  

  
Abstract 

In this research, the effect of tension wood on the roughness 

of poplar wood in tangential and radial sections was 

investigated. Steaming at 120  ̊C for 30 and 60 min was also 

applied to reduce the roughness. The potential use of 

roughness measurement technique for macroscopically 

detection of tension wood was one of the main objectives of 

this research. Before roughness measurement and for an 

accurate sampling, the detection of tension wood was carried 

out using Herzberg reagent and microscopic evaluations. The 

roughness of samples was measured by stylus profilometer at 

12% moisture content and the surface quality was also studied 

by stereo-microscope. The results showed that there is no 

significant difference in the radial and tangential roughness 

between tension and normal wood. No difference was also 

observed between the roughness of tangential and radial 

sections of both types of woods. In contrast, stereo-

microscopic studies clearly showed the higher roughness of 

tension wood. Steaming for 30 min increased the roughness 

but the treatment for 60 min had a decreasing effect on the 

roughness of both types of woods. Overall, it can be 

concluded that the roughness measurement technique cannot 

be used as a suitable method to nondestructively detect the 

poplar tension wood.  

Keywords: roughness, poplar wood, steaming, tension wood. 
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