
 ١٤٣٩                                                                                 ۵۳۱۴ تا ۴۳۹۱ از صفحه ،١٣٨٦دی ماه   ,٤شماره , ٦٠دوره , نشريه دانشکده منابع طبيعی

  
  

ي چوبي مورد ها هگونترين  مهمزمان و مدت بخاردهي ترين  مناسبتعيين 
  استفاده در صنعت روکش و تخته اليه

  
  ۳ و حسن يوسفي۲، مصطفي شهريارپور۱*اکبر عنايتي علي

 ، ايران دانشگاه تهران،دانشکده منابع طبيعي گروه علوم و صنايع چوب و کاغذ، دانشيا ر ۱
 ، ايران و مراتع کشورها جنگلري وصنايع چوب سازمان کارشناس دفتر بهره بردا ۲

 ، ايرانکارشناس ارشد علوم و صنايع چوب و کاغذ ۳

  )۱۹/۱/۸۶: ، تاريخ تصويب ۲۹/۳/۸۵: تاريخ دريافت(

  

  کيدهچ

کار بررسي با در . رفتندمورداستفاده قرار گهاي چوبي توسکا، افرا، راش، بلوط، ون، ممرز و گونه ملج  براي انجام اين بررسي گرده بينه گونه

 در جه ۷۵ و ۵۰،۶۰ در سه سطحبخاردهي سانتيمتر، دماي ۶۰‐۷۰ و ۵۰‐۶۰ قطري در دو سطح گروههاي متغير شامل  نظر گرفتن عامل

  و زمان) ي قطرگروهها و هر دو   ساير گونهيبرا(سليوس  در جه ۹۰ و۶۰،۷۵، )ي قطرگروه توسکا و افرا و هر دو يها  گونهيبرا(سليوس 

) گونه ممرز(  ساعت۷۵ و۵۵،۶۵، ) افرا و توسکايها گونه(ساعت  ۲۵ و ۱۵، ۱۰ متر در سه سطح يسانت ۵۰‐۶۰ قطري گروهبراي  بخاردهي

  ساعت۸۵ و۶۵،۷۵، ) افرا و توسکايها گونه(  ساعت۳۰ و۱۵،۲۵ متر ي سانت۶۰‐۷۰ قطري گروهبراي   و) ها ساير گونه(  ساعت۶۵ و ۵۵، ۴۵

 براي هر گونه چوبي و بخاردهيتيمار ترين  مناسببراي مشخص کردن . انجام گرفت) ها ساير گونه(  ساعت۷۵ و ۶۵ ،۵۵) گونه ممرز(

ها   گرده بينه و در نهايت کيفيت اليهي، سختي، قطر مغز)قبل و بعد از بخاردهي( قطري ويژگيهائي چون درصد رطوبت چوب گروههر

بينه   گردهبخاردهيدما و مدت ترين  مناسبگيري شده نشان دادند که  ررسي ويژگيهاي مختلف اندازهنتايج به دست آمده از ب. گيري شدند اندازه

 ۶۰‐۷۰ و ۵۰‐۶۰ قطري گروه در هر دو بخاردهيشرايط ترين  مناسبضمن اينکه .  قطري، متفاوت استگروههاي مختلف و براي هر دو  گونه

  . باشد  متفاوت ميبخاردهيهاي ون، بلوط و ممرز داراي شرايط   گونهي يکسان بوده وبراهاي توسکا و افرا، راش و ملج  گونهيسانتيمتر و برا

  

   روکش و اليه، بخاردهي گرده بينه، سختي چوب، افرا، توسکا، راش، ملج، بلوط، ون، ممرز:هاي کليدي واژه
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 ...هاي  ترين گونه ترين زمان و مدت بخاردهي مهم  تعيين مناسب                                      ١٤٤٠

  مقدمه

هاي نازک و قرار دادن آنها بر روي  تبديل چوب به اليه
هاي چوبي   چوب و فرآوردههاي قطعهيکديگر و يا روي سطح 

و چسبانيدن آنها به کمک مواد چسبنده نه تنها از نظر 
اقتصادي مقرون به صرفه است بلکه در کاهش مصرف چوب 

ز اهميت ي کمياب، خوش نقش و پرارزش نيها چوببه ويژه 
تحمل ضعيف چوب در برابر نيروي کشش . داردبه سزايي 

 رطوبت چوب هاي نوساناثر درعمود بر الياف و تغيير ابعاد آن 
نيز مورد توجه ) هاي واکشيدگي و همکشيدگي بروز پديده(

 شود ، اهميت نکات مورد اشاره بيشتر روشن مي قرار گيرند
)۱(.  

 مختلفي اثر گذار هاي مل،عادر زمان تبديل گرده بينه به اليه
باشند که پس از تبديل چوب به اليه، کيفيت آنها راتحت  مي

تاثير قرار داده و باعث بروز معايبي چون شکافتن، و ترک 
براي جلوگيري از اين معايب به . شود ميدر آنها .. .خوردن و

، نخست آنکه سرعت گردش گرده  توان اقدام نمود دو شکل مي
 يرش و لبه فشار، متناسب با هر گونه چوبهاي ب  زاويه،بينه

تنظيم شود، ديگر آنکه آماده سازي گرده بينه مانند نرم 
در شرايط ) بخار آب( پختن يا بخار دادن راهکردن آن از 

هاي چوبي  به استثناي بعضي از گونه). ۵(مناسب انجام گيرد
خيلي مرطوب و نرم مانند نمدار، صنوبر، سوزني برگان سبک 

هاي چوبي که سنگين و   يا پختن ساير گونهاردهيبخ.. .و
 گريز ناپذيرتر است، به علت سختي زياد  فشردهالياف آنها 

بخش مربوط به ن يتر اي پايهاين اقدام که ). ۹( باشد مي
باشد، ضمن اينکه پوست کني  صنعت تهيه روکش و اليه مي

 همکشيدگي ميزانسازد،  گرده بينه را بسيار ساده و آسان مي
 مصرف انرژي براي تبديل گرده بينه و ميزان ، واکشيدگيو

 کيفيت سطح اليه و که طوري بهدهد،  ضايعات را کاهش مي
 عملکردتر و در نهايت  گير سالم ، تيغه اليهتر مرغوبروکش 

 درصد و ۷۰گيري  براي روکش( مطلوب اندازهتوليد تا 
طي در اين ارتباط و .  يابديافزايش م)  درصد۷۵گيري  اليه

هائي انجام پذيرفته است که به برخي  هاي گذشته بررسي سال
 .شود از آنها اشاره مي
Tanritanirبخاردهيروي اثر زمان ) ۲۰۰۶(  و همکاران 

 و بررسيهاي تهيه شده از چوب راش  بر کيفيت سطح روکش
هاي تهيه شده  کنند که کيفيت سطح روکش چنين بيان مي
 با زمان يدار يمعننه رابطه  گرده بيهاي قطعه يازقسمت ميان
به عالوه آنان اعالم کردند که زمان بخاردهي .  داردبخاردهي

به ساعت بين کيفيت روکش تهيه شده از بخش بيروني و 
  . ديده نشديدار مياني قطر گرده بينه تفاوت معني

Hapla  عملکرددر بررسي خود بر روي ) ۲۰۰۲(و همکاران 
 به اين نتيجه رسيدند که و کيفيت توليد روکش از چوب راش

 ي رويشهاي ويژگيها،   گرده بينهبخاردهيعالوه بر شرايط 
 و کيفيت عملکردبينه از جمله قطر آنها بر روي ميزان  گرده
  .داري دارد ها اثر معني روکش

Kollmann) ۱۹۸۲ (کند که دماي الزم براي  بيان مي
و به گيري   گرده بينه به منظور انجام برش در روکشبخاردهي

هاي  هاي سوزني برگ بيشتر از گونه طور کلي براي گونه
  .باشد  مشابه ميويژهبرگ با جرم  پهن

Baldwin) ۱۹۸۱ (کند که بين دما و زمان  بيان مي
 گرده بينه با گونه چوبي، اندازه و جرم ويژه آن رابطه بخاردهي

ي پهن ها چوبکند که  نامبرده اعالم مي. مشخص وجود دارد
گرم )  آبيدما(سليوس  درجه ۱۰۰ود اندازهد تا  باييبرگ م

شوند ولي در هر صورت دماي گرده بينه در نزديکي مغز آن 
 . باشدسليوس درجه ۳۵ود اندازهبايستي 

Bohme کنند که نرم شدن يبيان م) ۱۹۷۵( و همکاران 
 باشد که تا ي چوب مي و شيمياييدر نتيجه تغييرات فيزيک

 ي بکار گرفته شده براين و دما تحت تاثير زماي زياداندازه
  .  باشدينرم شدن گرده بينه م

Fleischer) ۱۹۶۵ (اندازه هبه اين نتيجه رسيده است ک 
توان از روي کيفيت برش و   را ميبخاردهيمناسب دماي 

، وجود ويژه مربوط به گونه چوبي مانند جرم هاي عامل
ها و  هاي سخت، تمايل به شکاف خوردن روکش در لبه گره
  .رنگ چوب مشخص نمود غييرت
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Kuhlmann) ۱۹۶۰ ( اشاره کرده است که مدت زمان

ي چون گونه چوبي، قطر و هاي عامل گرده بينه به بخاردهي
  . طول گرده بينه بستگي دارد

 قابل توجه صنعت تهيه روکش و پيشينه به رغمدر کشور ما 
، )احد و۲۱(ي بزرگ و فعال آن ها احداليه و افزايش تعداد و

له نرم ويژه مرح هاي مورد مصرف و به ده سازي گرده بينهآما
 که طوري بهگيرد  بدون رعايت اصول فني صورت مي کردن آنها

 از مرحله پوست کني تا پايان بدست آمدهميزان افت 
به عبارت ديگر . رسد مي درصد ۳۸ود اندازه هگيري ب اليه

). ۲( باشد  درصد مي۶۲ود  اندازه ه در اين مرحلعملکردميزان 
مطلوبي  هاي توليدي نيز کيفيت اين در حالي است که اليه

وجود مشکالت فني فوق از يک سو، کمبود ميزان . ندارند
 ۵۲۰۰۰( مورد نياز اين صنعت ۲ و ۱هاي درجه  گرده بينه
زمان و ترين  مناسب، تعيين )۴و۳(از سوي ديگر) متر مکعب

 مورد هاي چوبي گونهترين  مهم گرده بينه بخاردهيدماي 
  .مصرف در اين صنعت بيش از پيش ضرورت داشت

  مواد و روش کار

هاي چوبي توسکا،  براي انجام اين بررسي گرده بينه گونه
در  شده در محل يايگردآورافرا، راش، بلوط، ون، ممرز 
 مورد استفاده از طرح گلندرودکارخانه نکا چوب و گونه ملچ 

 امکان استوانه ندازها شده تا گزينشتنه درختان . قرار گرفتند
. بودند.. . عيب رويشي، ترک، پوسيدگي وبدون شکل و يا

 گرده بينه مورد نياز با توجه به ابعاد حوضچه هاي قطعه
 تنه ي متري سانت۸۰از باالي ارتفاع )  متر۴*۴*۸/۲ (بخاردهي

کار بررسي . )۱شکل( متر بريده شدند۵/۳درختان و به طول 
هاي متغير   با در نظر گرفتن عاملهاي مورد اشاره بر روي گونه

  در سه سطحبخاردهي دماي ، قطري در دو سطحگروهشامل 
در .انجام گرفت۱بخاردهي در سه سطح برابر جدولو زمان 
 کل در ، با درنظر گرفتن پنج تکرار براي هر تيمارياين بررس

  . قطعه گرده بينه استفاده شد۶۳۰از 

  
  ي چوبي گونه هايبرا) ي دما و زمان بخارده،يگروه قطر(ري متغيعامل ها ‐۱جدول 

  ي قــطرگروه

  يگونه چوب  ۶۰‐۷۰  ۵۰‐۶۰

  )سليوس( دما  )ساعت(زمان  )سليوس( دما  )ساعت(زمان
  ۷۵ ،۶۰ ،۵۰  ۳۰ ،۲۵، ۱۵   ۷۵ ،۶۰ ،۵۰  ۲۵ ،۱۰،۱۵  توسکا، افرا 
  ۶۰،۷۵،۹۰  ۷۵ ،۶۵ ،۵۵   ۶۰،۷۵،۹۰  ۶۵ ،۵۵ ،۴۵  ون   ملج، بلوط،راش

  ۶۰،۷۵،۹۰  ۸۵ ،۷۵ ،۶۵   ۶۰،۷۵،۹۰  ۷۵ ،۶۵ ،۵۵  ممرز
  

 S آنها با پارافين و هاي مقطعکه ( قطعه گرده بينه ۵تعداد 
 هر گونه چوبي و براي هر  بهمربوط) کوبي تيمار شده بود

.  مجهز به دماسنج قرار گرفتندبخاردهيتيمار در حوضچه 
در آن، دماي مورد نظر براي هر آزمايش   کاملبستنپس از 
هاي  از بروز تنش تا شد ساعت تامين ۲ تا ۱ بين در زماني

 پايانپس از . جلوگيري به عمل آيد هابينهاحتمالي در گرده 
 خارج و هر  ها از حوضچه ، گرده بينهبخاردهيمدت زمان 

 متر طول بري و پس از بررسي وضعيت ۳/۲ازه اند هکدام ب
  جداگانهطور بهظاهري و ثبت معايب احتمالي آنها، هر کدام 

 است که يادآوريالزم به . گيري شدند پوست کني و اليه
هاي آزمايشي جهت   هر گرده بينه براي تهيه نمونهمانده باقي
گيري درصد رطوبت و سختي چوب گونه مورد بررسي  اندازه

  .در نظر گرفته شد
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  ها  بينه هاي کيفي چوب گرده گيري ويژگي اندازه

ها،  بينه  گردهبخاردهيبراي ارزيابي اثر شرايط مختلف 
قبل و بعد از (ي چون درصد رطوبت چوب هاي يژگيو

، سختي، قطر مغزي گرده بينه و در نهايت کيفيت )بخاردهي
  .گيري شدند ها به شرح زير اندازه اليه
  

  
 هاي قطعه گرده بينه و هاي قطعه شماي چگونگي تهيه ‐١شکل 

  هاي  و تهيه نمونه) ٢(مورد نياز براي اليه گيري 

  هاي مختلف چوب گونه) ٤(و درصد رطوبت ) ٣(ن سختي تعيي

  

  گيري درصد رطوبت  اندازه

 و در بخاردهي رطوبت چوب و کيفيت ميزانچون بين 
نتيجه کيفيت روکش و اليه رابطه مستقيم وجود دارد، لذا 

 براي اين .دارد رطوبت چوب اهميت زيادي ميزانتعيين 
بينه مقطعي به  از هر گرده بخاردهيمنظور قبل و بعد از 

به ترتيب از ( سانتيمتر تهيه و از آن سه نمونه۵ضخامت 
 ۵*۵به ابعاد )  و نزديک مغزينزديک پوست، قسمت ميان

تهيه و براي تعيين ميزان درصد رطوبت ) ۱شکل (سانتيمتر 
  .در سطح مقطع گرده بينه مورد استفاده قرار گرفتند

  
  گيري سختي اندازه

 مکانيکي آن است که براي ايه ويژگيسختي چوب از جمله 
 آناتومي، فيزيکي و هاي ويژگي  همهبرآيند( بيان کيفيت

 شود  برش تعيين مييها هآن در برابر تيغ و رفتار )مکانيکي
هاي مورد نظر در  گيري سختي چوب گونه براي اندازه). ۱۲(

ها و جدا کردن   گرده بينهبخاردهياين بررسي، بعد از پايان 
 ۵۰اي به طول  براي اليه گيري، قطعهقطعه مورد نياز 

هاي   و براي تهيه نمونه)۱شکل( آن جدامانده باقيسانتيمتر از 

 سانتيمتري دو ۵۰از هر قطعه . آزموني در نظر گرفته شد
 استاندارد برابر( سانتيمتر ۱/۵*۱/۵*۲/۱۵نمونه به ابعاد 

ASTM آئين نامهD 143 ( زموني آ نمونه ۱۰ کلو در)۵ 
)  ناحيه چوب درون نمونه از۵حيه چوب برون و نمونه از نا
ها در دو جهت موازي و عمود بر الياف  سختي نمونه. تهيه شد

  .گيري شد  اندازهJanka روش برابرو 
  
  

  گيري قطر مغزي گرده بينه اندازه

 و ميزان تهيه روکش و اليه بخاردهياز آنجا که بين کيفيت 
ر گرده بينه به و به عبارت بهتر امکان تبديل هر چه بيشت
 رابطه مانده باقيروکش و اليه و در نهايت قطر مغزي 

مستقيمي وجود دارد، لذا قطر هر قطعه گرده بينه پس از 
 آنها يدر قسمت ميان) قطر مغزي گرده بينه(گيري  پايان اليه

  .گيري شد اندازه
  

  ها گيري کيفيت اليه اندازه

ه از هر گرده با توجه به اينکه کيفيت روکش و اليه تهيه شد
، بررسي کيفيت د  داربخاردهيبينه رابطه مستقيمي با کيفيت 

در اين ارتباط پس از استقرار . داردآنها اهميت قابل توجهي 
اي شدن آن، از  گرده بينه در دستگاه اليه گير و بعد از استوانه

اليه تهيه ) نزديک مغز (ي و انتهايي، ميانيسه قسمت ابتداي
 سانتيمتر جدا و ۲۰ متر و عرض ۳/۲ل شده يک قطعه به طو

 سانتيمتر ۲۰از قسمت مياني هر قطعه يک نمونه به طول 
 نمونه ۱۵ سه نمونه براي هر گرده بينه و کلدر  .شدجدا 

هاي تهيه شده به مدت دو  نمونه. براي هر تيمار تهيه شد
 و سليوس درجه ۲۰±۱ يدمامحيطي با هفته در شرايط 

 و تا برقراري تعادل رطوبتي قرار %۶۵ ± ۵رطوبت نسبي 
 لمس از راه(  سطحي از نظر زبر راهر نمونه اليه. گرفتند

هاي احتمالي سه نفر  موجدار بودن و وجود ترک، )سطح نمونه
 نمودند و کيفيتمتخصص چوبشناس به طور جداگانه بررسي 
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که به ترتيب بيان کننده  (۵تا ۱ ز با توجه به امتياها را اليه

   .کردندمشخص و يادداشت ) باشد کاهش کيفيت مي
ها براي قسمت بيروني، مياني و دروني  ميانگين کيفيت اليه

نتايج به دست آمده از . )۳جدول (دشبراي هر تيمار محاسبه 
گيري سختي، قطر مغزي گرده بينه با استفاده از طرح  اندازه

 طور کامل بههاي   شده در قالب بلوکهاي خرده آماري کرت
 قطري مورد تجزيه و گروهتصادفي براي هر گونه چوبي و 

دار بودن تفاوت ميانگين با  آزمون معني. تحليل قرار گرفتند
 آزمون بر پايهبندي آنها  استفاده از تجزيه واريانس و گروه

  . دانکن صورت گرفت
  

  يجانت

که چون تجزيه واريانس قبل از بررسي نتايج بايد اشاره نمود 
گيري سختي چوب،  مربوط به نتايج به دست آمده از اندازه

 نتايج تنهاها يکسان بود  قطر مغزي گرده بينه و کيفيت اليه
ها ارائه شده  ب نمونهتجزيه واريانس مربوط به سختي چو

 )۲جدول(است 
  

  رطوبت

 رطوبت چوب گرده ميزان گيري اندازه از بدست آمدهنتايج 
ي ها ه گونهمهد که براي ده ي مختلف نشان ميها هگونبينه 

 در ۵۰ رطوبت بيش از ميزان قطري گروهچوبي و در هر دو 
 ميزان کمترين ها، ه گرده بينيقبل از بخارده. صد بوده است

 ۹۶  آنميزانو بيشترين ) گونه ملج(  درصد۱/۵۳ رطوبت
 ها، ه گرده بينيبعد از بخارده. بوده است)گونه راش(درصد 

 بيشترين  و)گونه ملج(درصد  ۶/۵۴ رطوبتميزانکمترين 
   .بوده است) گونه بلوط(  درصد۱/۱۰۸ رطوبتميزان

  

  سختي

 همههاي مورد بررسي در   اثر دما بر روي سختي چوب نمونه
             قطري گروهها به استثناي گونه ون و براي هر دو  گونه
 )۲جدول(ست دار بوده ا   معنيمتر سانتي ۶۰‐۷۰ و ۵۰‐۶۰

 ميزان بخاردهيها با افزايش دماي   گونههمه در که طوري به
يابد، با اين  داري کاهش مي ها به طور معني سختي نمونه

 ون، ملج و مانندها  تفاوت که شدت اين کاهش در بعضي گونه
باشد  ها مي  قطري بيشتر از ساير گونهگروهبلوط در هر دو 

  ).۸ تا ۲هاي  شکل(
ها و براي هر دو   نيز بر روي سختي نمونهدهيبخاراثر مدت 

به (ها   گونههمه براي متر سانتي۶۰‐۷۰ و ۵۰‐۶۰ قطري گروه
  و راشمتر سانتي ۵۰‐۶۰ قطري گروهاستثناي گونه بلوط در 

باشد به  دار مي معني) متر سانتي ۶۰‐۷۰ قطري گروهدر 
 با افزايش مدت بخاردهيطوري که در هر سطح از دماي 

داري کاهش  ها به طور معني يزان سختي نمونه مبخاردهي
ازه آنچه که در مورد اند هيابد، اما شدت اين کاهش ب مي

ضمن اينکه کاهش سختي . شود نيست ميديده افزايش دما 
 .داردتري   يک روند مناسببخاردهيها با افزايش مدت  نمونه

  
   گرده بينهيقطر مغز

هاي  زي گرده بينهگيري قطر مغ نتايج به دست آمده از اندازه
دهد که اثر   نشان مي)۳جدول (مربوط به تيمارهاي مختلف 

هاي افرا،  دما بر روي قطر مغزي گرده بينه به استثناي گونه
براي ديگر ) متر  سانتي۵۰‐۶۰ قطري گروهدر (راش و بلوط 

بدين صورت . دار است  قطري معنيگروهها و در هر دو  گونه
هاي  بينه ، قطر مغزي گردهاردهيبخکه با افزايش ميزان دماي 

شود که اين خود بيانگر نرم شدن  گيري شده کمتر مي اليه
هاي دروني گرده بينه بوده و اليه گيري بيشتر را  بهتر قسمت

  .پذير ساخته است امکان
گرده بينه  مدت زمان بخاردهي بر روي ميزان قطر مغز

 قطري گروههاي ممرز، ملچ، بلوط و راش و براي هر دو  گونه
 با افزايش اين مدت که طوري بهدار داشته است،  اثر معني
فراهم و در نتيجه قطر مغزي گرده  گيري بيشتر امکان اليه

اثر اين عامل بر روي قطر که  حاليبينه کوچکتر شده است در 
دار نبوده  هاي توسکا، ون و افرا معني  گرده بينه گونهيمغز
  .است
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دت زمان بخاردهي در مقايسه  است که اثر ميادآوريالزم به 
 هر ي بر روي اين ويژگي کمتر بوده و برابخاردهيبا اثر دماي 

          .باشد روند تغييرات شديد نمي ي قطرگروهدو 
  

  بحث

دهد که رفتار   نشان ميپژوهش از اين بدست آمدهنتايج 
هاي مختلف چوبي مورد بررسي در برابر اثر دما و مدت  گونه

  آنها،ويژهه به ساختار آناتومي و ميزان جرم  با توجبخاردهي
 زمان ويژهاينگونه بوده است که افزايش ميزان دما و به 

 همهدر  ها  باعث بهبود کيفيت نرم شدن گرده بينهبخاردهي
که روند تغييرات سختي  يطور به. سطح مقطع شده است

 و بخاردهيهاي مورد بررسي با افزايش مدت  چوب گرده بينه
 قطري شديد گروههاي توسکا، افرا و ممرز و در هر دو  در گونه

اثر که  حالينبوده و داراي سير کاهشي ماليم است، در 
افزايش دما بر روي تغييرات اين ويژگي در گونه توسکا شديد 

  ).۸ تا ۲هاي  شکل( افرا و ممرز بوده است  تر از دو گونه
 هاي  بر روي سختي ساير گونهبخاردهياثر افزايش مدت 

مورد بررسي يعني بلوط، ملج، ون و راش زياد و داراي سير 
باشد، ضمن اينکه اثر افزايش دماي  کاهشي شديد مي

باشد، در   نيز بر اين تغييرات قابل مالحظه و زياد ميبخاردهي
هاي  اين ميان گونه راش داراي رفتاري متفاوت از ساير گونه

هاي آن بر اثر افزايش  بينه بوده و کاهش سختي چوب گرده
  .)۴  شکل(باشد  تر مي  قدري ماليمبخاردهيمدت و دماي 

 است که با بررسي ميزان قطر مغزي گرده يادآوريشايان 
در تيمارهاي مختلف  (پژوهشهاي مورد نظر در اين  بينه گونه
شود که کوچکترين قطر مغزي   ميديده)  قطريگروهو هر دو 

ئي است که در بررسي سختي گرده بينه مربوط به تيمارها
 ۳جدول(ها، بهترين تيمار شناخته شده بودند چوب گرده بينه

به عالوه نتايج به دست آمده از بررسي ). ۸تا  ۲ يها و شکل
نتايج ) زبري سطح،موجدار بودن وميزان ترک(ها  کيفيت اليه
گيري سختي چوب و ميزان قطر مغزي   از اندازهبدست آمده

کنند  يين بهترين تيمارها را تاييد ميتع ها در گرده بينه
  . )۴ و ۳ ،۲هاي  جدول(

 راش، بلوط و ملج، يها ه است که در گونيالزم به يادآور
 گرده بينه و کيفيت اليه در دو ي، قطر مغزيميانگين سخت

) اند همشخص شد ‐ با عالمت ۳در جدول ( يمار متفاوتت

ودن تفاوت  نبدار يمعنعلت  ه که ببه هم نزديک بوده،نتايج 
عنوان بهترين تيمار  ه ب، کمتري بخاردهي تيمار با دما،آنها

   .  شده استگزينش
با در نظر گرفتن نتايج به دست آمده از بررسي ويژگيهاي 

گيري کرد که  توان چنين نتيجه گيري شده مي مختلف اندازه
هاي مختلف  بينه گونه  گردهبخاردهيدما و مدت ترين  مناسب

 ضمن )۵ جدول( قطري، متفاوت است روهگو براي هر دو 
 قطري گروه براي هر دو بخاردهيشرايط ترين  مناسباينکه 
هاي توسکا و افرا از  متر و گونه  سانتي۶۰‐۷۰ و ۵۰‐۶۰

 ي ديگر يکسان و اين شرايط براييکسو، راش و ملج از سو
  .باشد ها متفاوت مي ساير گونه
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۶۰‐۷۰ و ۵۰‐۶۰هاي قطري  گروههاي مختلف چوبي براي  ي چوب گرده بينه گونه تجزيه واريانس ميانگين سخت‐۲جدول       

منبع 

 تغييرات
  ملچ  ون  بلوط  ممرز  راش  افرا  توسکا

  ۶۰ ‐۵۰  ۷۰ ‐۶۰  ۶۰ ‐۵۰  ۷۰ ‐۶۰  ۶۰ ‐۵۰  ۷۰ ‐۶۰  ۶۰ ‐۵۰  ۷۰ ‐۶۰  ۶۰ ‐۵۰  ۷۰ ‐۶۰  ۶۰ ‐۵۰  ۷۰ ‐۶۰  ۶۰ ‐۵۰  ۷۰ ‐۶۰  

  F    df F    df F    df F    df F    df F    df F    df F    df F    df F    df F    df F    df F    df F    df 
 * * ن ن * * * * * * * * * *  
۵۵/۲ ۳۷/۲۴۶۲۴۰/۲۴۲۲/۸۸۲۴۰/۵۱۲۶۰/۱۱۵۱ ۲۴۶/۷۲۳۹/۵۰۲۴۳/۱۱۲۷۷/۱۲۲۵۴/۲۳۲  دما  ۱ ۶۵/۱۰  ۲ ۶۶/۵۶  ۲ ۴۷/۳۸  

 * * * * * ن * * ن * * * ن *  
۲۴۵/۶۲۳۱/۳۷۲۱۳/۸  مدت  ۲۵۰/۲۰۲۴۱/۵  ۲ ۶۴/۰  ۲۶/۲۳  ۲۸۱/۷۲۱۳/۳  ۲۷۰/۱۰  ۲ ۶۳/۲۵  ۲ ۳۴/۹  ۲ ۵۸/۲۷  ۲ ۲۱/۴۱  

 
  دار نيست معني: ن       دار  درصد معني۵ در سطح *    
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  هاي چوبي مورد بررسي در تيمارهاي مختلف  ميانگين قطري مغزي گرده بينه گونه‐ ۳جدول 

گروه 
  قطري

 شرايط بخار دهي
غزي گرده قطر م
 )متر سانتي(بينه 

  )متر سانتي(قطر مغزي گرده بينه  شرايط بخار دهي

  ون  ملچ  ممرز  بلوط  راش  زمان  دما  توسکا  افرا  زمان  دما  
٤/٢٠  ‐  ‐  ‐  ٤٥  ٦٠  ٨/٢٠  ٠/٢٠  ١٠  ٥٠  ‐  
٤/٢٠  ٤٠  ‐  ٠/١٨  ٥٥  ٦٠  ٨/٢٠  ٨/٢٠  ١٥  ٥٠  ‐  
٠/٢٠  ٤٠  ٠/٢١  ٠/١٩  ٦٥  ٦٠  ٨/١٩  ٨٠/١٩  ٢٥  ٥٠  ‐  
        ۶۰  ۷۵  ‐  ‐  ٤٢  ‐  ‐  
٦٠/٢١  ‐  ‐  ‐  ٤٥  ٧٥  ٢٠/٢١  ٦٠/١٩  ١٠  ٦٠  ‐  
٢٠/٢١  ٣٨  ٠/٢٢  ٠/١٨  ٥٥  ٧٥  ٠٠/٢٠  ٠/٢٠  ١٥  ٦٠  ‐  
٢/٢٧  ٦٠/٢٣  ٣٤  ٠/٣٠  ٠/٢٠  ٦٥  ٧٥  ٢٠/٢١  ٤٠/٢٠  ٢٥  ٦٠  
        ۷۵  ۷۵  ‐  ‐  ٣٠  ‐  ‐  
٢/٢٧  ٢٠/٢٣  ‐  ‐  ٢٠/١٩  ٤٥  ٩٠  ٤٠/٢٠  ٢٠/١٩  ١٠  ٧٥  
٢/٢٥  ٨/٢٦  ٣٦  ٠/٢٤  ٢٠/٢٢  ٥٥  ٩٠  ٨٠/٢٠  ٢٠/١٩  ١٥  ٧٥  

٥٠‐٦٠ 

٦/١٩  ٦٠/٢١  ٣٢  ٠/٣٠  ٠/٢٠  ٦٥  ٩٠  ٤٠/٢٤  ٤٠/٢٠  ٢٥  ٧٥  
          ۹۰  ۷۵  ‐  ‐  ۰/٢۲  ‐  ‐  

٨٠/٢٠  ‐  ‐  ٦٠/١٨  ٥٥  ٦٠  ٦/٢٠  ٨٠/٢٠  ١٥  ٥٠  ‐  
٠/٢٠  ٨٠/٣٨  ٢٠/٢٩  ٠/٢٠  ٦٥  ٦٠  ٤/١٨  ٠/٢٠  ٢٥  ٥٠  ‐  
٠/٢٠  ٧٥  ٦٠  ٠/١٨  ٤/١٨  ٣٠  ٥٠  ۰/۲۲  ٤/٢٢  ٦٠/٣٣  ‐  
        ۶۰  ۸۵  ‐  ‐  ٤٠/٣٠  ‐  ‐  
٦/١٩  ‐  ‐  ٤٠/٢٢  ٥٥  ٧٥  ٢٠/١٩  ٦/٢١  ١٥  ٦٠  ‐  
٠/٢٠  ٢٠/٢٩  ٠/٢٢  ٦٠/٢٣  ٦٥  ٧٥  ٤/٢٢  ٨٠/٢٠  ٢٥  ٦٠  ۶۰/۱۹  
٢٠/١٩  ٤/٣٠  ٠/٣٠  ٨/٢٢  ٠٠/٢٢  ٧٥  ٧٥  ٠/٢٠  ٢٠/٢١  ٣٠  ٦٠  
        ۷۵  ۸۵  ‐  ‐  ٠/٣٢  ‐  ‐  
٤/٢٦  ٤/٣٦  ‐  ٤/٢٩  ٤٨/٣٦  ٥٥  ٩٠  ٦٠/١٩  ٦٠/١٩  ١٥  ٧٥  
٨٠/٢٤  ٨٠/٣٢  ٦٠/٢٨  ٦/٣٠  ٥/٣٩  ٦٥  ٩٠  ٢٠/١٩  ٦٠/١٩  ٢٥  ٧٥  
٢٠  ٢٠/٣١  ٦٠/١٩  ٧٥  ٩٠  ٦٠/١٦  ٠/٢٠  ٣٠  ٧٥/۲٤٠/٢٢  ٠/٢٦  ٤  

٦٠‐٧٠ 

        ۹۰  ۸۵  ‐  ‐  ٢٠/٢۱  ‐  ‐  
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  هاي افرا و توسکا در تيمارهاي مختلف هاي تهيه شده از گرده بينه گونه کيفيت اليه  ميانگين‐۴جدول 

گروه   توسکا  افرا بخاردهيشرايط 
  ۳  ۲  ۱  ۳  ۲  ۱*  زمان  دما  قطري

۵۰  ۱۰  ۶/۲  ۸/۲  ۸/۳  ۲/۳  ۲/۳  ۲/۳  
۵۰  ۱۵  ۴/۲  ۶/۲  ۸/۳  ۵/۲  ۷/۲  ۹/۲  
۵۰  ۲۵  ۱/۲  ۳/۲  ۳/۳  ۲/۱  ۳/۲  ۳/۲  
۶۰  ۱۰  ۴/۲  ۵/۲  ۸/۲  ۱/۷  ۳/۲  ۹/۲  
۶۰  ۱۵  ۲/۲  ۴/۲  ۴/۲  ۲/۲  ۳/۲  ۹/۲  
۶۰  ۲۵  ۴/۲  ۶/۲  ۲/۳  ۴/۲  ۳/۲  ۹/۲  
۷۵  ۱۰  ۴/۲  ۵/۲  ۶/۲  ۳/۲  ۶/۲  ۱/۳  
۷۵  ۱۵  ۳/۲  ۵/۲  ۷/۲  ۱/۲  ۳/۲  ۶/۲  

۶۰‐۵۰  

۷۵  ۲۵  ۲/۲  ۳/۲  ۶/۲  ۳/۲  ۱/۲  ۴/۳  
۵۰  ۱۵  ۲/۲  ۶/۲  ۷/۲  ۶/۲  ۲/۳  ۴/۳  
۵۰  ۲۵  ۳/۲  ۴/۲  ۰/۳  ۲/۲  ۶/۲  ۷/۲  
۵۰  ۳۰  ۲/۲  ۶/۲  ۸/۲  ۹/۱  ۱/۲  ۴/۲  
۶۰  ۱۵  ۳/۲  ۳/۲  ۵/۲  ۵/۲  ۷/۲  ۱/۳  
۶۰  ۲۵  ۲/۲  ۴/۲  ۵/۲  ۲/۱  ۲/۱  ۵/۱  
۶۰  ۳۰  ۳/۲  ۵/۲  ۵/۲  ۱/۷  ۰/۱  ۰/۲  
۷۵  ۱۵  ۳/۲  ۵/۲  ۸/۲  ۷/۱  ۰/۲  ۲/۲  
۷۵  ۲۵  ۰/۲  ۵/۲  ۸/۲  ۹/۱  ۳/۲  ۳/۳  

۷۰‐۶۰  

۷۵  ۳۰  ۵/۲  ۵/۲  ۶/۲  ۴/۲  ۸/۲  ۰/۳  
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   تيمارهاي مختلفهاي راش، بلوط، ون، ملج و ممرز در بينه گونه هاي تهيه شده از گرده ميانگين کيفيت اليه ‐۴ جدولادامه 

  قطري گروه  ممرز  ملج  ون  بلوط  راش  شرايط بخاردهي
  ۳  ۲  ۱  ۳  ۲  ۱  ۳  ۲  ۱  ۳  ۲  ۱  ۳  ۲  ۱*  زمان  دما
۶۰  ۴۵  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ۴/۲  ۰/۳  ۱/۳        
۶۰  ۵۵  ۲  ۲/۲  ۶/۲  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ۴/۲  ۶/۲  ۰/۳  ۲/۳  ۳/۳  ۳/۳  
۶۰  ۶۵  ۲۳  ۳  ۶/۳  ۶/۲  ۶/۲  ۸/۲  ‐  ‐  ‐  ۱/۲  ۳/۲  ۷/۲  ۰/۳  ۰/۳  ۳/۳  
۶۰  ۷۵                          ۰/۳  ۰/۳  ۱/۳  
۷۵  ۴۵  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ۸/۱  ۴/۲  ۶/۲        
۷۵  ۵۵  ۲  ۲/۲  ۷/۲  ۵/۱  ۰/۲  ۳/۲  ‐  ‐  ‐  ۸/۱  ۰/۲  ۱/۲  ۱/۳  ۱/۳  ۲/۳  
۷۵  ۶۵  ۲  ۵/۲  ۳  ۵/۲  ۹/۲  ۰/۳  ۱/۲  ۸/۲  ۰/۳  ۰/۲  ۴/۲  ۸/۲  ۰/۳  ۰/۳  ۰/۳  
۷۵  ۷۵                          ۸/۲  ۹/۲  ۰/۳  
۹۰  ۴۵  ۲/۲  ۵/۲  ۰/۳  ‐  ‐  ‐  ۸/۲  ۵/۳  ۱/۴  ۴/۲  ۸/۲  ۸/۲        
۹۰  ۵۵  ۲/۲  ۲/۲  ۵/۲  ۷/۱  ۷/۱  ۰/۲  ۰/۲  ۷/۲  ۲/۳  ۵/۲  ۸/۲  ۸/۲  ۷/۲  ۰/۳  ۰/۳  
۹۰  ۶۵  ۵/۱  ۸/۱  ۲  ۷/۱  ۲/۱  ۰/۲  ۵/۱  ۳/۲  ۶/۲  ۶/۲  ۰/۳  ۱/۳  ۸/۱  ۹/۱  ۲/۲  

۶۰ ‐۵۰  

۹۰  ۷۵                          ۷/۱  ۸/۱  ۲/۲  
۶۰  ۵۵  ۰/۳  ۰/۳  ۶/۳  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ۲/۱  ۳/۲  ۸/۲        
۶۰  ۶۵  ۵/۱  ۰/۳  ۶/۲  ۸/۲  ۲/۳  ۳/۳  ‐  ‐  ‐  ۴/۲  ۵/۲  ۱/۳  ۱/۳  ۱/۳  ۲/۳  
۶۰  ۷۵  ۵/۳  ۰/۳  ۵/۳  ۵/۲  ۹/۲  ۰/۳  ‐  ‐  ‐  ۶/۱  ۲/۲  ۴/۲  ۰/۳  ۰/۳  ۱/۳  
۶۰  ۸۵                          ‐  ‐  ‐  
۷۵  ۵۵  ۰/۲  ۵/۲  ۰/۳  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ۴/۱  ۰/۲  ۲/۲        
۷۵  ۶۵  ۳/۱  ۰/۲  ۰/۲  ۱/۱  ۰/۲  ۲/۲  ۴/۲  ۰/۳  ۱/۳  ۴/۱  ۶/۱  ۸/۱  ۰/۳  ۰/۳  ۰/۳  
۷۵  ۷۵  ۰/۲  ۲/۲  ۸/۲  ۸/۱  ۱/۲  ۳/۲  ۶/۱  ۵/۲  ۰/۳  ۸/۱  ۱/۲  ۶/۲  ۸/۲  ۸/۲  ۰/۳  
۷۵  ۸۵                          ۶/۲  ۷/۲  ۰/۳  
۹۰  ۵۵  ۰/۲  ۰/۲  ۷/۲  ۹/۱  ۲/۲  ۵/۲  ۲/۲  ۹/۲  ۲/۳  ۱/۲  ۶/۲  ۰/۳        
۹۰  ۶۵  ۲/۲  ۸/۲  ۰/۴  ۲/۱  ۵/۱  ۰/۲  ۷/۱  ۴/۲  ۹/۲  ۲/۲  ۸/۲  ۱/۳  ۷/۲  ۰/۳  ۰/۳  
۹۰  ۷۵  ۰/۱  ۰/۳  ۰/۲  ۷/۱  ۷/۱  ۰/۲  ۱/۱  ۸/۱  ۴/۲  ۱/۵۲  ۰/۳  ۴/۳  ۸/۲  ۸/۲  ۰/۳  

۷۰ ‐۶۰  

۹۰  ۸۵                          ۶/۲  ۷/۲  ۰/۳  
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  هاي مختلف چوبي ترين دما و زمان بخاردهي گرده بينه گونه  مناسب‐۵جدول 

  )ساعت(زمان بخاردهي  )سليوس (دماي بخاردهي  گونه چوبي  گروه قطري
  ۲۵  ۵۰  افرا
  ۲۵  ۵۰  توسکا
  ۵۵  ۶۰  راش
  ۶۵  ۶۰  بلوط
  ۶۵  ۹۰  ون
  ۷۵  ۹۰  ممرز

۶۰‐۵۰  

  ۵۵  ۶۰  ملج
  ۳۰  ۵۰  افرا
  ۳۰  ۵۰  توسکا
  ۶۵  ۶۰  راش
  ۷۵  ۶۰  بلوط
  ۷۵  ۹۰  ون
  ۸۵  ۹۰  ممرز

۷۰‐۶۰  

  ۶۵  ۶۰  ملج
 
 
 
 
 
  



 ...هاي  ترين گونه ترين زمان و مدت بخاردهي مهم  تعيين مناسب                                                                                                         ١٤٥٠

 

          
 
      

 
      

          
          
          
          
  50 60 75       

10 369 387 363       
15 365 348 334       
25 355 360 325       

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 
      
     
     
     
     
     
     
     
    

    
    
    

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

          

برسختی چــوب توسکا   اثردما و زمان بخاردهی‐٢شکل

  )پايين (٦٠‐٧٠و ) باال (٥٠‐٦٠قطری  برای گروه
برسختی چــوب افــرا برای  اثردما و زمان بخاردهی‐٣شکل

 )پايين (٦٠‐٧٠و)باال (٥٠‐٦٠قطری  گروه

برسختی چــوب راش   و زمان بخاردهی اثردما‐٤شکل

 )پايين (٦٠‐٧٠و ) باال( ٥٠‐٦٠قطری  برای گروه
اثردما و زمان بخاردهی برسختی چــوب  ‐٥ شکل

)پايين (٦٠‐٧٠و ) باال (٥٠‐٦٠گروه قطری  برای بلوط
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بخاردهی برسختی چــوب ممرز برای گروه   اثر دما و زمان‐٨شکل 

 )راست (٦٠‐٧٠و ) چپ (٦٠‐٥٠قطری 

سختی چــوب  بر  اثردما و زمان بخاردهی‐٦شکل 

 )ناييپ (٦٠‐٧٠و ) باال (٥٠‐٦٠ قطری  ون برای گروه
سختی چــوب ملچ برایبر  اثردما و زمان بخاردهی‐٧شکل

  )پايين (٦٠‐٧٠و ) باال( ٥٠‐٦٠قطری  گروه
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Abstract 
 In this study  logs of alder, maple, beech, oak, ash, hornbeam and Elm logs were used.. The variable 

parameters were the diameter classes at two levels( 50-60 and 60-70 cm),  the steaming temperature at 
three levels(50, 60and75˚C ) for alder, maple and(60, 75, 90˚C) for other wood species, the steaming 
time were at the diameter class of 50-60cm, 10, 15, 25 hours (for Maple , Alder), 55,65,75 hours (for 
Hornbeam) 45, 55, 65 hours (for other wood species) and at the diameter class 60-70 cm, 15, 25, 30 
hours(for Maple , Alder)65,75,85 hours(for Hornbeam) 55, 65, 75hours(for other wood species ). Five 
replicates were made and in total of 630 logs were analyzed. Physical and mechanical characteristics 
such as moisture content (before and after the steaming), hardness, pith diameter (after peeling) and 
the layer quality  of all the species were measured. The results showed that the optimal steaming time 
and temperature is different for different species for both diameter classes (50-60 cm and 60-70 
cm).The optimal steaming conditions at both diameter  classes (50-60 and 60-70 cm) for alder and 
maple species as well as for beech and elm  species were similar where to those for ash, oak and 
hornbeam species that require unique steaming conditions.   
  
Keywords: Veneer and layer, steaming of log, Hardness, Maple, Alder, Beech, Elm, Oak, Ash, 

Hornbeam 
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