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گرده بينۀ برجامانده به تيمار شاهد اختصاص داده شد. طول و عرض ترک هاي اصلي مقاطع گرده بينه در دو مرحله با فاصلۀ 
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مقدمه
جنگل هاي شمال ايران از کم نظير ترين جنگل هاي طبيعي 
آمار،  بر اساس  و  دارد  زيادي  قدمت  که  است  جهان 
وسعت آن 1/9 ميليون هکتار است که 1/3 ميليون هکتار 
آن قابليت بهره برداري دارد و جنگل هاي تجاري ما را 
بهره برداري  و  توسعه،  احيا،  حفاظت،  مي دهد.  تشکيل 
صحيح از اين جنگل ها سرلوحۀ برنامۀ سازمان جنگل ها، 
مراتع، و آبخيزداري کشور است و بنابراين، بايد بر اساس 
موازين فني، قانوني، علمي، و زيست محيطي از جنگل، 
بهره برداري شود؛ به تعبير ديگر، بهره برداري از جنگل 
و  نشانه گذاري شده  درختاِن  انداختِن  از  است  عبارت 
دپو  محل هاي  به  چوبي  فراورده هاي  انتقاِل  و  تبديل 
به منظور عرضه به خريداران. امروزه، همۀ پژوهشگران 
و دست اندرکاران بخش جنگل و صنعت چوب بر اين 
باورند که با قطع درخت و برش آن، چوب ممکن است 
دست  از  را  خود  کّمي  و  کيفي  ارزش  و  بخورد  ترک 
بدهد که منشأ اصلي اين ترک ها، تنش ها و کرنش هاي 
حاصل از عملکرد اليه هاي زايندۀ ساقۀ چوبي است، که 
با قطع درخت، تنش هاي رشد آزاد می شود و در نهايت 
به ايجاد شکاف در طول درخت منتهي مي شود. در واقع، 
در  ثانويۀ چوب، که عمدتًا  تبديل و برش هاي  مراحل 
جنگل يا کارخانه هاي صنايع چوب صورت مي گيرد، به 

آزاد سازي تنش هاي برجا مانده کمک مي کند ]1[.
از  برش  مقاطع  در  چوب  مشخصات  مشاهدۀ 
روش هاي ارزيابي کيفيت فراورده هاي چوبي )گرده بينه( 
امتداد  وجود  به سبب  بن بري  مقاطع  است.  جنگل 
غير  باال بودن  و  نا مرتب  مقطع  شکل  داشتن  و  ريشه ها 
ارزشمندی  و  اطالعات صحـيح  مقطع،  قطر  استاندارد 
از نظر کيفـيت در اختيار نمي گذارد. بنابراين، در مقاطع 
نداشتن  يا  داشتن  در خصوص  مي توان  ديگر  نازک 
طولي  گسيختگي  و  درون گسيختگي  و  گرد گسيختگي 
نسبت  مغز  نا متقارن بودن  و  ساليانه  دواير  وضعيت  و 
ترک هاي  کرد.  نظر  اظهار  بيشتري  دقت  با  پيرامون  به 
ادامۀ  ابتداي  محل  در  اغلب  بن بري  مقطع  در  موجود 
ريشه ها پايان مي يابد، اما شکاف هايي هم وجود دارد که 

از ابتدا تا انتهاي بينه ادامه پيدا مي کند که بر مرغوبيت و 
کيفيت چوب تأثير مي گذارد.

وجود شکاف هاي گوناگون، اعم از شکاف يخ زدگي، 
و  حاشيه اي،  شکاف  مرکزي،  شکاف  گردگسيختگي، 
اختر گسيختگي، بر کاهش کيفيت گرده بينۀ درختان تأثير 
محل  در  درخت  ماندگاري  در صورتي که  و  می گذارد 
می شود  گرده بينه  درجۀ  افت  موجب  باشد  بيشتر  دپو 
توليدي جنگل  واحد  به  هنگفتي  درنتيجه خسارت  که 
مي زند. با توجه به اينکه عمليات بهره برداري بيشترين 
هر  می زند،  جنگلداري  طرح هاي  مجريان  به  را  هزينه 
گونه سهل انگاري در بخش بهره برداري و حفاظت يقينًا 
به  جنگلداري  طرح هاي  مجريان  براي  را  ضررهايي 
همراه خواهد داشت که در نهايت مشکالت ايجاد شده از 
نظر اقتصادي در اين بخش به ساير بخش ها نيز تسري 
از  به سبب بی اطالعی و حفاظت نکردن  می يابد. چه بسا 
فراورده هاي توليد شده در جنگل، مجري طرح، متحمل 
اين خسارت ها  خسارت های مالي شود و براي جبران 
در ساير بخش ها، اعم از احيا و غني سازي عرصه هاي 
بهره برداري شده يا انجام دادن ساير تعهدات، ناخودآگاه 
در خصوص  اندک  هزينۀ  با  در حالي که  کند.  کم کاري 
همان  با  محصوالت  است  ممکن  حفاظت  و  نگه  داري 
کيفيت اوليه و بدون تغيير به بازار مصرف عرضه  شود.

در  ترک ها  انواع  در  تأثيرگذار  مهم  عامل های  مطالعۀ 
علوم فنّاوری چوب سابقه اي طوالني دارد. تأکيد اساسي 
عواملي  بر  چوب  خشک کردن  مختلف  روش هاي  در 
نسبي  رطوبت   ،]4  ،3  ،2[ چوب  اوليۀ  رطوبت  چون 
هوا، تراکم چوب ]5[ و ميزان نفوذ پذيري درون چوب 
و برون چوب، و نيز سرعت و تغيير جهت جريان هواي 
اطراف محصوالت چوبي ]6، 7[ است. اما مسئلۀ مهم 
در ارتباط با افت چوب در دپو، که مجريان و پيمانکاران 
طرح هاي جنگلداري عمومًا به آن ها بی توجه اند، ماندن 
و  جنگل  ساکن  تقريبًا  و  مرطوب  هواي  در  بينه ها 
حساسيت متفاوت گونه ها به انواع ترک ها و شکاف هاي 

ناشي از خشک شدن تدريجي آن هاست.
عمادي ]8[ مقدار ضايعات کّمي چوب را در هنگام 

ارزیابي آثار تيمارهاي S  کوبي و پارافين در اندازۀ ترک مقاطع گرده بينۀ گونه هاي راش ، توسکا و ممرز



57 نشریه جنگل و فراورده های چوب، مجله منابع طبیعی ایران، دوره 66، شماره 1، بهار 1392،

طولي،  پارگي  و  شکاف  کنده،  بيش از حد  )ارتفاع  قطع 
مغز کش شدن، و شاخه زني( در حدود 14/8 درصد، و 
مازاد  و  چوب،  کشيدن  )بينه بري،  تنه ها  خروج  هنگام 
مقطوعات برجامانده در جنگل( در حدود 73/4 درصد، 
و در محل دپو )برش تنه ها و روي هم انباشتن( در حدود 

21 درصد بر آورد کرده است.
ترک هاي  تغييرات  چگونگي  به  اسالم  ]9[  خادمي 
شعاعي در مقطع عرضي گرده بينۀ 30 اصله درخت از 
گونۀ راش پس از مراحل قطع، نگه داري، و بخاردهي، 
دارند،  توليدي  روکش  بازده  بر  چشمگيری  تأثير  که 
 پرداخت و ارتباط ترک هاي مقاطع و قطر مغزي حاصل 
از عمل لوله بري را نيز در هر مرحله ارزيابي کرد. طبق 
بررسي انجام شده مشخص شد درخت راش حساسيت 
زيادي به توسعۀ ترک هاي مقطعي گرده بينه پس از قطع، 
نگهداري، و تيمار بخاردهي دارد و کنترل آن ها در هر 
چشمگيری  مقدار  به  مي تواند  ياد شده  مراحل  از  يک 
موجب کاهش تعداد و اندازۀ ترک ها و در نهايت افزايش 
ترک هاي  تعداد  افزايش  اينکه  شود. ضمن  توليد  بازده 
تأثير  بخاردهي  تيمار  از  پس  آن ها  گسترش  و  مقطعي 
کاماًل مشخصي بر افزايش قطر مغزي گرده بينه ها داشته 

و ميزان افت محصول را موجب شده است.
افت  حجمي  درصد  ميزان  مورد  در   ]10[ ناصري 
از  که  کرد  مطالعه  راش  گونۀ  گرده بينه بري  در  چوب 
حجم کل درختان مطالعه شده، 67/68 درصد گرده بينه، 
مازاد  درصد   12/73 و  کاتين،  گردۀ  درصد   19/60
مقطوعات )افت حجمي چوب( به دست آمد که از ميزان 
مازاد مقطوعات، 6/42 درصد حجم کنده، 0/34 درصد 
حجم تنۀ متالشي شده، و 5/96 درصد شاخه هاي با قطر 
کمتر از 7 سانتي متر بوده است. اکثر مطالعات در زمينۀ 
به  معطوف  اخير  سال هاي  در  چوب  فيزيکي  تغييرات 
شبيه سازي انتشار ترک هاي مقاطع مختلف چوب ]11[، 
گسيختگي  ويژۀ  انرژي  و  بحراني  فشار  شدت  برآورد 
 ،11[ چوب  در  گسيختگي  مکانيک  بررسي  و   ]12[
در  تيبوت )1996(  و  بوخن  است.  بوده   ]15 ،14 ،13

تحقيقات خود بر روي دو گونۀ راش و اکاليپتوس نشان 
دادند که ظهور و توسعۀ ترک ها بر روي مقاطع گرده بينۀ 
و  می شود  قطع درخت شروع  از  ياد شده پس  درختان 
زمان قطع و غيره ، گسترش  موقعيت محيطي ،  به  بسته 
طولي و عمقي شکاف ها ادامه مي يابد  ]1[. آن ها به اين 
و  درخت  قطع  نامناسب  روش هاي  که  رسيدند  نتيجه 
رعايت نکردن بهره برداري صحيح و غيره مي تواند دامنۀ 
توجه  با  دهد.  گسترش  را  درختان  مقاطع  شکاف هاي 
متفاوت  جهت هاي  و  چوب  متفاوت  ويژگي هاي  به 
بررسي هاي  به  مختلف  گونه هاي  در  فيبر ها  و  آوند ها 
شکاف  انواع  گسترش  و  ايجاد  نحوۀ  در مورد  بيشتري 
نياز است. گونه هاي نرم  در فراورده هاي چوبي جنگل 
تراکئيد   از 95 درصد  بيش  پيسه آ1، شامل  مانند  چوب، 
موازي با ساقۀ اصلي و تنها 5 درصد بافت آن  در جهت 
شعاعي است؛ در حالي که ساختار سخت چوب ها، »که 
فراورده هاي اصلي جنگل هاي شمال ايران اند و سه گونۀ 
بافت هاي  انواع  شامل  تحقيق«،  اين  موضوع  آن ها  مهم 
مختلف، مانند آوندها، فيبرهاي تراکئيد، فيبر هاي ليفي، 
وجود  به علت  هستند  ]12[.  اشعه ها  به خصوص،  و 
بافت هاي شعاعي بزرگ تر در گونه هاي سخت چوب، 
حجم شکاف و گسيختگي نيز در اين گونه ها بيش از 
بهترين  از  فرايند2  آماري  کنترل  است.  سوزني برگان 
خشک کردن  عمليات  در  چوب  آناليز  براي  روش ها 
مقطوعات،  مجموعۀ  از  نمونه برداري  با  که  است 
بازخورد موردي مناسبي از وضعيت رطوبت و ترک ها 

و شکاف هاي احتمالي را به دست مي دهد  ]16[.
يا  افت  ميزان  برآورد  برای  حاضر،  تحقيق  در 
خسارت ناشي از بروز ترک در مقاطع عرضي گرده بينه 
بر اثر نقل و انتقال و ماندن بيش از حد گرده بينه در محل 
و  بررسي شدند  توسکا  و  ممرز،  راش،  گونۀ  دپو، سه 
و  کوبي   S ترک مانند  بروز  بازدارندۀ  عامل های  تأثير 
در  پارافين  به  گرده بينه ها  عرضي  مقاطع  آغشته نمودن 
اندازۀ ترک ها به کمک مقايسۀ نمونه هاي تحت تيمار با 

گرده بينه هاي شاهد بررسی شده است.
1. Picea Abies
2. Statistical process control

از صفحه 55 تا 68
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موادوروشها

منطقۀمطالعهشده
منطقۀ مطالعه شده سري 11 شفارود در حوزۀ 9 آبخيز 
استان گيالن در جنوب شهرستان تالش قرار دارد. اين 
سري غالبًا به صورت ارتفاعات بلند با شيب توپوگرافي 
از نظر  نيمه انبوه پوشيده شده که  زياد و از جنگل هاي 
آبخيز  حوزۀ  جنوبي  قسمت  در  جغرافيايي  مختصات 
کيلومتري   20 فاصلۀ  در  و  آبخيز   9 در حوزۀ  شفارود 
پونل قرار دارد و از ارتفاع 500 متر در قطعۀ 7 شروع 
می شود و تا ارتفاع 1650 متر در قطعه 42 و 43 ادامه 
مي يابد. محدودۀ طرح در عرض جغرافيايي 32ً،°37 تا 
واقع   48°،52ً تا   45°،57ً جغرافيايي  طول  و   37°،82ً
است  هکتار   2202/9 سري  کل  مساحت  است.  شده 
هکتار   98/5 بهره برداري،  قابل  آن  هکتار   1887/1 که 
 0/8 خالي،  فضاي  هکتار   143/8 حمايتي،  و  حفاظتي 
هکتار زراعي و مسکوني، و 72/7 هکتار سطح جاده هاي 
موجود است. قطعات بررسي شده در اين تحقيق داراي 
ارتفاع حداقل800 و حداکثر 1650 متر و جهت عمومي 
گسترده ترين  از  راش ـ ممرز  تيپ  است.  شرقي  قطعات 

تيپ هاي سري 11 شفارود است.
ـ  پيلمبرا  ايستگاه  هواشناسي  آمار  از  خالصه اي 

نزديک ترين ايستگاه به منطقه ـ به شرح زير است:
متوسط بارندگي 1211/4 ميلی متر بوده که حداقل آن 
در تيرماه به ميزان 40/5 ميلی متر و حداکثر در مهرماه به 
ميزان 195/7 ميلی متر بوده است. متوسط مجموع تعداد 
روزهاي باراني 138 روز بوده که حداقل در تير ماه 5/5 
روز و حداکثر در ارديبهشت ماه 14/3 روز بوده است. 
درجه   15/77 ساليانه  حرارت  درجۀ  حداقل  متوسط 
بوده که حداقل آن 6/1 در بهمن ماه و حد اکثر 24/9 در 
تيرماه بوده است. متوسط حداکثر درجۀ  حرارت 26/68 
درجه بوده که حداقل آن در بهمن ماه به ميزان 17/68 
و حداکثر در تير و مردادماه به ميزان 33/5 درجه بوده 
است. حداکثر مطلق درجۀ حرارت 6/14 بوده که حداقل 
آن در بهمن ماه 1/4 و حداکثر به ميزان 15 درجه مربوط 

ساليانه  نسبي  رطوبت  متوسط  است؛  بوده  مرداد ماه  به 
84/6 درصد بوده که حداکثر در آبان ماه به مقدار 88/8 
درصد و حداقل در خرداد ماه 80/5 درصد بوده است. 
حداکثر مطلق رطوبت 94 درصد و حداقل 71 درصد 
بوده و تعداد روزهاي خشک و کم باران بر اساس منحني 
آمبروتيک ترسيم شده حدود 15 روز در ماه خرداد و تير 

بوده است.

روشمطالعه
زمان  مدت  در  بررسی شده  درختان  قطع  عمليات 
کليۀ  شد.  انجام   88/1/14 تا   87/12/15 از  يک ماهه 
بينه هاي بررسي شده تا 88/3/20 در پاي کنده ماندند و 
از اين تاريخ تا حدود سه ماه در دپو نگه داري شدند، اما 
به محض ورود به دپو اندازه گيري هاي اوليه انجام شد و 
سپس تيمارهاي s کوبي و پارافين اعمال شدند. فاصلۀ 
زماني بين قطع درخت و انجام هر دو تيمار سه ماه بود.
و  تعاريف  استاندارد  بر اساس  حاضر  پژوهش  در 
درصد  دست کاشت  ]17[  و  جنگلي  مقطوعات  ابعاد 
گرده بينه هاي درجۀ 1 و 2 و خارج از درجه در برداشت 
مشخص  و  محاسبه  مختلف  تيمارهاي  در  دوم  و  اول 
از  ناشي  غير طبيعي  معايب  مجاز  ميزان   1 جدول  شد. 
نشان  را  گرده بينه ها  مختلف  درجه های  در  بهره برداري 

مي دهد.
از گرده بينه هاي هر يک از سه گونۀ توسکا و راش 
و ممرز به طور تصادفي 75 گرده بينه انتخاب شد که 25 
گرده بينه به تيمار S کوبي )شکل 1(، 25 گرده بينه به 
تيمار پارافين، و 25 گرده بينه به  تيمار شاهد اختصاص 
داده شد. طول و عرض ترک هاي اصلي نمونه هاي شاهد 
با دقت 0/1  تيمار شده در دو مرحله توسط کوليس  و 
طول  جهت  در  ترک  عمق  شد.  اندازه گيري  ميلی متر 
گرده بينه در اين تحقيق بررسي نشد. فاصلۀ زماني بين 
دو مرحلۀ برداشت 20 روز بوده است. کليۀ آمار ها پس از 
دسته بندي و جمع بندي هاي الزم به صورت جدول های 
درجه های  است.  شده  تدوين  مطالعه  برای  ضميمه 
گرده بينه ها براساس استاندارد تعاريف و ابعاد مقطوعات 
جنگلي و دست کاشت ]17[ تعيين شد. طبق استاندارد 

ارزیابي آثار تيمارهاي S  کوبي و پارافين در اندازۀ ترک مقاطع گرده بينۀ گونه هاي راش ، توسکا و ممرز
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شكل 1. نمايي از عمليات s کوبي روي مقطع گرده بينۀ راش

جدول 1. ميزان مجاز معايب غير طبيعي ناشي از بهره برداري در درجه های مختلف گرده بينه ها

5

 پوست: مجاز
  
  

مار ينه به تيگرده ب 25كه شد نه انتخاب يب گرده 75 يتصادفطور  هبراش و ممرز  و توسكا ةگونك از سه يهر  يها نهيب از گرده
S  يها شاهد اختصاص داده شد. طول و عرض ترك تيمار  هبنه يب گرده 25و  ،نيمار پارافينه به تيب گرده 25، )1(شكل كوبي 

عمـق تـرك در جهـت     .شد يريگ اندازه متر ميلي 1/0س با دقت يشده در دو مرحله توسط كول ماريهد و تشا يها نمونه ياصل
پـس از  هـا   آمـار  ةكليـ . بـوده اسـت  روز  20برداشـت   ةمرحلن دو يب يزمان ةفاصل. نشدبينه در اين تحقيق بررسي  طول گرده

ها براساس  نهيب گرده هاي هدرجاست. ده شلعه تدوين مطا برايمه يضم هاي ولجدصورت  ههاي الزم ب بندي بندي و جمع دسته
اگر نسبت طول ترك بـه   ،شده . طبق استاندارد ذكردشن ييتع ]17[ كاشت و دست يف و ابعاد مقطوعات جنگلياستاندارد تعار

ش از يو اگر ب ،2 ةدرجنه يب گرده ،باشد 2/0تا 1/0ن ين نسبت بيو اگر ا ،1 ةدرجنه يب گرده ،باشد 1/0نه كمتر از يب قطر گرده
، تيمارهـا و   هـا  هـا، گونـه   داده يآور و جمـع  يبردار آمار . بعد ازخارج از درجه خواهد بود يو حت 3 ةدرجنه يب گرده ،باشد 2/0

هـا در   طول و عـرض تـرك   ةمقايس يبرا. و بررسي شدندل يتحل 16SPSS يافزار آمار با استفاده از نرمبندي و  ها كد برداشت
 ةمقايسـ و  »Levene«س واريـان  يهمگن يها و آزمون يتصادف از طرح كامالً ،ن و شاهديپاراف و يكوب Sمار يسه گونه و سه ت

هـا در   بودن گـروه  با توجه به وابسته ،ها مار در طول و عرض تركياثر ت يبررس يبرا .استفاده شده است »T3دانت « ةچندگان
  استفاده شد. Excelافزار  نمودارها از نرم ميترس يبرا .دشاستفاده  »يجفت t«از آزمون  ،دو برداشت

  

  
  راش ةبين روي مقطع گردهوبي ك sنمايي از عمليات  .1شكل 

  
جينتا
  مار شاھديرات در تييتغ

ها  طول و عرض شكاف در اكثر نمونه يماريچ تيشاهد بدون استفاده از ه ةنمون 25در  ،شود يمشاهده م 2در جدول  چنانكه
  .استدار  معنيدرصد  1در سطح ، اختالف بين برداشت اول و دوم يجفت tاساس آزمون  است. بر اد شدهيدر برداشت دوم ز

  

کمتر  گرده بينه  قطر  به  ترک  نسبت طول  اگر  ذکر شده، 
بين  اين نسبت  باشد، گرده بينه درجۀ 1، و اگر  از 0/1 
0/1 تا0/2 باشد، گرده بينه درجۀ 2، و اگر بيش از 0/2 
باشد، گرده بينه درجۀ 3 و حتي خارج از درجه خواهد 

گونه ها ،  داده ها،  جمع آوري  و  آمار برداري  از  بعد  بود. 
نرم افزار  از  استفاده  با  و  کد بندي  برداشت ها  و  تيمارها 
آماري SPSS 16 تحليل و بررسی شدند. براي مقايسۀ 
طول و عرض ترک ها در سه گونه و سه تيمار S کوبي 

از صفحه 55 تا 68

۴ 
 

متر و  1650و حداكثر  800ارتفاع حداقل يق داراين تحقيشده در ا ي. قطعات بررساستموجود  يها هكتار سطح جاده 7/72
  .استشفارود  11 يسر يها پين تيتر ممرز از گستردهـ  پ راشي. تاست يقطعات شرق يمجهت عمو

 :استر يبه شرح ز ـستگاه به منطقه ين ايتر كينزد ـاي از آمار هواشناسي ايستگاه پيلمبرا  خالصه
بـه ميـزان    مـاه ر مهرو حـداكثر د  متـر  ميلي 5/40به ميزان  تيرماهبوده كه حداقل آن در  متر ميلي 4/1211متوسط بارندگي 

روز و حـداكثر در   5/5مـاه   كه حداقل در تير بودهروز  138. متوسط مجموع تعداد روزهاي باراني استبوده  متر ميلي 7/195
و ماه  در بهمن 1/6كه حداقل آن بوده درجه  77/15حرارت ساليانه  ةدرج. متوسط حداقل استبوده روز  3/14ماه  ارديبهشت

بـه ميـزان   مـاه   كه حداقل آن در بهمـن بوده درجه  68/26حرارت  ة متوسط حداكثر درج .بوده است ماهدر تير 9/24اكثر  حد
كـه حـداقل آن   بوده  14/6حرارت  ةدرجدرجه بوده است. حداكثر مطلق  5/33به ميزان  ماهو حداكثر در تير و مرداد 68/17
بوده درصد  6/84است؛ متوسط رطوبت نسبي ساليانه  بودهماه  مرداددرجه مربوط به  15و حداكثر به ميزان  4/1 ماه بهمندر 

درصـد   94مطلق رطوبت ثر كحدا .است بوده درصد 5/80 ماه ددرصد و حداقل در خردا 8/88به مقدار ماه  آبان كه حداكثر در
مـاه   روز در 15شـده حـدود    اساس منحني آمبروتيـك ترسـيم   باران بر درصد بوده و تعداد روزهاي خشك و كم 71و حداقل 

  .است بوده داد و تيرخر
  

  روش مطالعه
تـا  شـده   هاي بررسي بينه ةانجام شد. كلي 14/1/88تا  15/12/87ماهه از  در مدت زمان يك شده بررسيعمليات قطع درختان 

امـا بـه محـض ورود بـه دپـو       ،داري شـدند  در پاي كنده ماندند و از ايـن تـاريخ تـا حـدود سـه مـاه در دپـو نگـه         20/3/88
زماني بين قطع درخت و انجـام هـر    ةفاصل ن اعمال شدند.يو پاراف يكوب s يمارهايو سپس تشد ه انجام ياول يها يريگ اندازه

  دو تيمار سه ماه بود.
 و 2و  1 ةدرجهاي  بينه درصد گرده ]17[ كاشت اساس استاندارد تعاريف و ابعاد مقطوعات جنگلي و دست در پژوهش حاضر بر

طبيعـي   ميزان مجاز معايب غيـر  1. جدول دشاول و دوم در تيمارهاي مختلف محاسبه و مشخص  خارج از درجه در برداشت
  دهد. ها را نشان مي بينه مختلف گرده هاي هدرجبرداري در  ناشي از بهره

  
  ها بينه مختلف گرده هاي هدرجبرداري در  طبيعي ناشي از بهره ميزان مجاز معايب غير .1جدول 
  خارج از درجه  3 ةدرج ةبين گرده  2ة درج ةبين گرده  1 ةدرج ةبين گرده

  گسيختگيبدون اختر-
حداكثر دو شكاف در دو  -

سر مقطع در يك امتداد و 
به طول حداكثر  مجموعاً

  متر سانتي 20
هاي جزئي  شكاف و ترك -

  قطر تجاوز نكند. 1/0كه از 
  مجاز زدگي: غير شكاف يخ -
هاي مايل:  شكاف -

  مجاز غير
زديك گردگسيختگي ن

 گسيختگيبدون اختر-
حداكثر دو شكاف در دو سر  -

 مقطع در يك امتداد و مجموعاً
  متر سانتي 50به طول حداكثر 

هاي جزئي كه از  شكاف و ترك -
  پنجم) قطر تجاوز نكند. (يك5/1
  مجاز زدگي:  غير شكاف يخ -
  مجاز هاي مايل: غير شكاف -

گردگسيختگي نزديك مغز و 
  جازپوست: م

شكاف در  گسيختگي واختر-
بينه حداكثر به  دو سر گرده

 بينه: قطر در طول گرده ةانداز
  مجاز

هاي جزئي:  شكاف و ترك -
  مجاز

  زدگي: مجاز شكاف يخ -
  هاي مايل: مجاز شكاف -
  گسيختگي: مجاز گرد -

هايي كه بيشتر  بينه گرده
 3 ةدرج ةبين از گرده
 35و تا  رنددامعايب 

تي درصد چوب صنع
  دارند.
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و پارافين و شاهد، از طرح کاماًل تصادفي و آزمون هاي 
همگني واريانس »Levene« و مقايسۀ چندگانۀ »دانت 
T3« استفاده شده است. براي بررسي اثر تيمار در طول 
و عرض ترک ها، با توجه به وابسته بودن گروه ها در دو 
برداشت، از آزمون »t جفتي« استفاده شد. براي ترسيم 

نمودارها از نرم افزار Excel استفاده شد.

نتايج

تغييراتدرتيمارشاهد
چنانکه در جدول 2 مشاهده مي شود، در 25 نمونۀ شاهد 
بدون استفاده از هيچ تيماري طول و عرض شکاف در 
اکثر نمونه ها در برداشت دوم زياد شده است. بر اساس 

t جدول 2. مقايسۀ ميانگين طول و عرض شكاف در نمونه هاي شاهد در دو برداشت در گونه هاي بررسي شدۀ آزمون

S جدول 3. مقايسه بين ميانگين طول و عرض ترک هاي مقاطع گونه هاي بررسي شده پيش و پس از تيمار

در  دوم  و  اول  برداشت  بين  اختالف  جفتي،   t آزمون 
سطح 1 درصد معني دار است.

تأثيرتيمارSکوبيبرنمونهها
با توجه به نتايج آزمون t )جدول 3( در سطح 5 درصد، 
اختالف بين دو برداشت اول و دوم معني دار نيست. اين 

ارزیابي آثار تيمارهاي S  کوبي و پارافين در اندازۀ ترک مقاطع گرده بينۀ گونه هاي راش ، توسکا و ممرز

۶ 
 

 tآزمون شدة  بررسي يها شاهد در دو برداشت در گونه يها ميانگين طول و عرض شكاف در نمونه ةمقايس .2جدول 
  يدار يمعن  يآزاد ةدرج t ةآماراريانحراف از مع نيانگيم گونه  منابع

  002/0**  24  -2.842  0.0711 -4.044  توسكا  طولت تغييرا
)cm(  000/0**  24  -6.633  0.066 -8.74  راش  

  000/0**  24  -5.562  0.0757 -8.418  ممرز  
  009/0**  24  -3.545 0.0011 -7.96 توسكا عرضتغييرات

)mm(  000/0**  24  -8.067 0.0011 -1.70 راش  
  000/0**  24  -7.487 0.001 -1.508 ممرز 

  .است يبردار ن دو نمونهيخطا ب درصد 1دار در سطح  يتفاوت معن ةدهند نشان** 

  ھا بر نمونه يکوب Sمار ير تيثأت
جـه  ين نتيـ ا .دار نيسـت  اخـتالف بـين دو برداشـت اول و دوم معنـي    ، درصد 5) در سطح 3(جدول  tج آزمون يبا توجه به نتا

طول شكاف در مقـاطع عرضـي    شياز افزا يريو ممرز باعث جلوگ توسكا ةگوندر دو  يكوب Sمار يتن است كه يا ةدهند نشان
در ، امـا  رخ نـداده در برداشت دوم نسبت بـه برداشـت اول    يكوبS مار يدر تها  نهيبطول ترك  در يدار يمعن تغييراتشده و 
هر چنـد   ،ن اساسيا. بر استدار  اختالف بين برداشت اول و دوم معنينشان داد  درصد 5در سطح  t-testآزمون  ،جينتامورد 

  ).3(جدول  ش طول ترك نشده استياز افزا يريباعث جلوگمثـبت داشته، اما ثير أتراش  ةگون يها ي نمونهدر برخ Sمار يت
بـا توجـه بـه    دهـد.   ينشـان مـ  نيز سه گونه را  يها نهيب موجود در گرده يها عرض ترك يبر رو يكوب  Sماريتثير أت 3جدول 

، در برداشـت دوم  يكـوب  Sمار يراش عرض شكاف در ت ةگونشود در  يمالحظه ممار، يپس از ت ش ويها پ ن عرض تركيانگيم
ش عـرض  يافـزا  يريباعث جلوگ فقطممرز نه  يها نمونه يراش و در برخ ةگوندر  يكوب Sمار يت .ها كمتر شده است در نمونه

تغييرات عرض  گر آنكهيد ةنتيج شد.ز يباعث كاهــش عرض شــكاف نفشار وارده  سببشد، بلكه به شكاف در مقطع عرضي 
مـورد   در .نداشـت  درصـد  5دار در سطح  يف معناختالدر برداشت دوم نسبت به برداشت اول توسكا و راش  يها نهيدر بترك 
  .)3( جدول  نداشت ير چندانيثأمار تين تيانيز ممرز  ةگون
  

 Sمار يش و پس از تيپشده  يبررس يها مقاطع گونه يها ن طول و عرض تركيانگين ميسه بيمقا .3جدول 

ميانگين پيش از  گونه  منابع
 تيمار

ميانگين پس از
 تيمار

  داري معني  آزادي ةدرج t ةآمار

تغييرات 
  ns524/0  24  646/0  105 105  توسكا  طول

)cm(  000/0**  24 -318/5  257 242  راش  
  ns081/0  24 -819/1  127 125  ممرز  

تغييرات 
  ns761/0  24  308/0  83/0 81/0  توسكا  عرض

)mm(  24  044/1 66/2 84/2  راش  ns307/0  
  003/0**  24  245/3 61/1 94/1  ممرز 

 يبـردار  ن دو نمونـه يدار ب يوجود عدم اختالف معن ةدهند نشان nsو  ،خطا درصد 1دار در سطح  يتفاوت معن ةدهند نشان** 
  .است

۶ 
 

 tآزمون شدة  بررسي يها شاهد در دو برداشت در گونه يها ميانگين طول و عرض شكاف در نمونه ةمقايس .2جدول 
  يدار يمعن  يآزاد ةدرج t ةآماراريانحراف از مع نيانگيم گونه  منابع

  002/0**  24  -2.842  0.0711 -4.044  توسكا  طولت تغييرا
)cm(  000/0**  24  -6.633  0.066 -8.74  راش  

  000/0**  24  -5.562  0.0757 -8.418  ممرز  
  009/0**  24  -3.545 0.0011 -7.96 توسكا عرضتغييرات

)mm(  000/0**  24  -8.067 0.0011 -1.70 راش  
  000/0**  24  -7.487 0.001 -1.508 ممرز 

  .است يبردار ن دو نمونهيخطا ب درصد 1دار در سطح  يتفاوت معن ةدهند نشان** 

  ھا بر نمونه يکوب Sمار ير تيثأت
جـه  ين نتيـ ا .دار نيسـت  اخـتالف بـين دو برداشـت اول و دوم معنـي    ، درصد 5) در سطح 3(جدول  tج آزمون يبا توجه به نتا

طول شكاف در مقـاطع عرضـي    شياز افزا يريو ممرز باعث جلوگ توسكا ةگوندر دو  يكوب Sمار يتن است كه يا ةدهند نشان
در ، امـا  رخ نـداده در برداشت دوم نسبت بـه برداشـت اول    يكوبS مار يدر تها  نهيبطول ترك  در يدار يمعن تغييراتشده و 
هر چنـد   ،ن اساسيا. بر استدار  اختالف بين برداشت اول و دوم معنينشان داد  درصد 5در سطح  t-testآزمون  ،جينتامورد 

  ).3(جدول  ش طول ترك نشده استياز افزا يريباعث جلوگمثـبت داشته، اما ثير أتراش  ةگون يها ي نمونهدر برخ Sمار يت
بـا توجـه بـه    دهـد.   ينشـان مـ  نيز سه گونه را  يها نهيب موجود در گرده يها عرض ترك يبر رو يكوب  Sماريتثير أت 3جدول 

، در برداشـت دوم  يكـوب  Sمار يراش عرض شكاف در ت ةگونشود در  يمالحظه ممار، يپس از ت ش ويها پ ن عرض تركيانگيم
ش عـرض  يافـزا  يريباعث جلوگ فقطممرز نه  يها نمونه يراش و در برخ ةگوندر  يكوب Sمار يت .ها كمتر شده است در نمونه

تغييرات عرض  گر آنكهيد ةنتيج شد.ز يباعث كاهــش عرض شــكاف نفشار وارده  سببشد، بلكه به شكاف در مقطع عرضي 
مـورد   در .نداشـت  درصـد  5دار در سطح  يف معناختالدر برداشت دوم نسبت به برداشت اول توسكا و راش  يها نهيدر بترك 
  .)3( جدول  نداشت ير چندانيثأمار تين تيانيز ممرز  ةگون
  

 Sمار يش و پس از تيپشده  يبررس يها مقاطع گونه يها ن طول و عرض تركيانگين ميسه بيمقا .3جدول 

ميانگين پيش از  گونه  منابع
 تيمار

ميانگين پس از
 تيمار

  داري معني  آزادي ةدرج t ةآمار

تغييرات 
  ns524/0  24  646/0  105 105  توسكا  طول

)cm(  000/0**  24 -318/5  257 242  راش  
  ns081/0  24 -819/1  127 125  ممرز  

تغييرات 
  ns761/0  24  308/0  83/0 81/0  توسكا  عرض

)mm(  24  044/1 66/2 84/2  راش  ns307/0  
  003/0**  24  245/3 61/1 94/1  ممرز 

 يبـردار  ن دو نمونـه يدار ب يوجود عدم اختالف معن ةدهند نشان nsو  ،خطا درصد 1دار در سطح  يتفاوت معن ةدهند نشان** 
  .است
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نتيجه نشان دهندۀ اين است که تيمار S کوبي در دو گونۀ 
توسکا و ممرز باعث جلوگيري از افزايش طول شکاف 
معني داري در طول  تغييرات  مقاطع عرضي شده و  در 
ترک بينه ها در تيمار Sکوبي در برداشت دوم نسبت به 
 t-test برداشت اول رخ نداده، اما در مورد نتايج، آزمون
در سطح 5 درصد نشان داد اختالف بين برداشت اول و 
دوم معني دار است. بر اين اساس، هر چند تيمار S در 
برخي نمونه هاي گونۀ راش تأثير مثـبت داشته، اما باعث 
جلوگيري از افزايش طول ترک نشده است )جدول 3(.
جدول 3 تأثير تيمار Sکوبي بر روي عرض ترک هاي 
مي دهد.  نشان  نيز  را  گونه  سه  گرده بينه هاي  در  موجود 
با توجه به ميانگين عرض ترک ها پيش و پس از تيمار، 
S مالحظه مي شود در گونۀ راش عرض شکاف در تيمار

کوبي، در برداشت دوم در نمونه ها کمتر شده است. تيمار 
S کوبي در گونۀ راش و در برخي نمونه هاي ممرز نه فقط 
باعث جلوگيري افزايش عرض شکاف در مقطع عرضي 
عرض  کاهــش  باعث  وارده  فشار  سبب  به  بلکه  شد، 
شــکاف نيز شد. نتيجۀ ديگر آنکه تغييرات عرض ترک در 
بينه های توسکا و راش در برداشت دوم نسبت به برداشت 
اول اختالف معني دار در سطح 5 درصد نداشت. در مورد 
گونۀ ممرز نيز اين تيمار تأثير چنداني نداشت ) جدول 3(.

تأثيرتيمارپارافينبرنمونهها
 t آزمون  بر اساس  برمی آيد،   4 از جدول  که  همان طور 
درصد   5 سطح  در  دوم  و  اول  برداشت  بين  اختالف 
معني دار است. بنابراين، تيمار پارافين در اندازۀ طول و 
عرض ترِک هيچ يک از گونه هاي بررسي شده مؤثر نبود 
و ميانگين طول شکاف در برداشت دوم در همۀ گونه ها 

افزايش يافت.
ترک  طول  استاندارد  مجاز  حّد  از  استفاده  با 
درگرده بينه هاي درجۀ 1 و 2 )جدول 1(، شکل 2 تأثير 
تيمار S کوبي را در حفظ درجۀ گرده بينه نشان مي دهد؛ 
دو  در  کوبي شده   S نمونۀ   25 مجموع  از  به طوري که 
برداشت متوالي تغييرات زيادي در درجه های گرده بينه ها 
رخ نداده است. نيزگرده بينۀ درجۀ 1 در برداشت اول 12 
درصد بوده و در برداشت دوم با 1/34 درصد کاهش به 
10/66 درصد رسيده است. اين نتيجه نشان دهندۀ تأثير 
مثبت تيمار S کوبي در حفظ درجه و کيفيت گرده بينه 

است.
بر خالف تيمار S کوبي، تيمار پارافين، تأثير کمتري 
از  و  داشته  گرده بينه  درجۀ  کاهش  از  جلوگيري  در 
مجموع 25 نمونۀ تحت تيمار پارافين در برداشت اول، 
9/33 درصد گرده بينه ها درجۀ 1 بودند که در برداشت 

جدول 4. مقايسه بين ميانگين طول و عرض ترک هاي مقاطع گونه هاي بررسي شده پيش و پس از تيمار پارافين

از صفحه 55 تا 68

٧ 
 

  

  ھا ن بر نمونهيمار پارافير تيثأت
. اسـت دار  معنـي  درصـد  5در سـطح  اخـتالف بـين برداشـت اول و دوم     tاساس آزمون  بر آيد، رميب 4جدول  ازطور كه  همان
طـول شـكاف در   ن يانگيـ مثر نبود و ؤمشده  يبررس يها ك از گونهيچ يه ترك و عرضطول  ةاندازن در يمار پارافيت ،نيبنابرا

 .افتيش يافزا ها گونه ةدر هم برداشت دوم
  

 نيمار پارافيش و پس از تيپشده  يبررس يها مقاطع گونه يها ن طول و عرض تركيانگين ميسه بيمقا .4جدول 

ميانگين پيش از  گونه  منابع
 تيمار

ميانگين پس از
 تيمار

 t ةآمار
 ةدرج

  داري معني  آزادي

 تغييرات
  001/0**  24  -587/3  189 157  توسكا  طول

)cm(  000/0**  24  - 436/4  237 195  راش  
  000/0**  24  366/13  206 177  ممرز  

تغييرات 
  000/0**  24 -801/10  74/1 13/1  توسكا  عرض

)mm(  000/0**  24  - 849/6 97/2 91/1  راش  
  000/0**  24  -142/7 04/2 33/1  ممرز 

  .است يبردار ن دو نمونهيخطا ب درصد 1دار در سطح  يتفاوت معن ةدهند ** نشان
 

مار يتثير أت 1)، شكل 1(جدول  2و  1 ةدرج يها هنيب مجاز استاندارد طول ترك درگرده با استفاده از حدS را در حفظ  يكوب
ـ  25كه از مجمـوع   يطور هب ؛دهد ينه نشان ميب گرده ةدرج در  ياديـ زرات ييـ تغ يشـده در دو برداشـت متـوال    يكـوب  S ةنمون
درصـد   34/1رداشت دوم با در ب ودرصد بوده  12در برداشت اول  1 ةدرج ةنيب گردهنيز .ترخ نداده اسها  نهيب گرده هاي هدرج

نـه  يب ت گـرده يـ فيدر حفظ درجه و ك يكوب Sمار يمثبت تثير أت ةدهند نشانجه ين نتي. اده استيدرصد رس 66/10كاهش به 
 است.
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شكل 2. تأثير تيمار S کوبي در جلوگيري از تغيير درجۀ گرده بينه در سه گونه

شكل 4. مقايسۀ درصد تبديل گرده بينه هاي درجۀ 1 به گرده بينۀ ساير درجه ها در تيمارهاي بررسي شده

شكل 3. تأثير تيمار پارافين در جلوگيري از تغيير درجۀ گرده بينه در سه گونه

8

  نه در سه گونهيب گرده ةدرجر يياز تغ يريدر جلوگ يكوب Sمار ير تيثأت .1 شكل
  
  
ـ  25نـه داشـته و از مجمـوع    يب گـرده  ةدرجاز كاهش  يريدر جلوگ يمترر كيثأت ،نيمار پارافيت ،يكوب Sمار يخالف ت بر  ةنمون

درصـد كـاهش بـه     67/6بودند كه در برداشت دوم با  1 ةدرجها  نهيب درصد گرده 33/9 ،ن در برداشت اوليمار پارافيتحت ت
شـتر  يب يكـوب  S ماريت ريثأت يلداشته ومثبت ر يثأمار تيهر دو ت ،شاهد ةنمونسه با ي. در مقا)2 (شكلند ا دهيدرصد رس 66/2

  بوده است.
  

  نه در سه گونهيب گرده ةدرجر يياز تغ يرين در جلوگيمار پارافير تيثأت .2شكل 
  

ن يـ اند كه ا ل شدهيگر تبديد هاي هدرجبه  1 ةدرجها از  نهيب درصد گرده 34/1 ،يكوبs مار ياثر تبردهد كه  ينشان م 3 شكل
بـه   1 ةدرجـ  ةنيب ل گردهيدرصد تبد ،نيبوده است. بنابرادرصد  33/13مار شاهد يدرصد و در ت 67/6ن يمار پارافيمقدار در ت

 Sمـار  ير مثبـت ت يثأت ةدهند نشانن و شاهد بوده كه يمار پارافيكمتر از ت مراتب به ي، در دو برداشت متواليكوب Sمار يدر ت 2
.استترك  ابعادش ياز افزا يريدر جلوگ يكوب

8

  نه در سه گونهيب گرده ةدرجر يياز تغ يريدر جلوگ يكوب Sمار ير تيثأت .1 شكل
  
  
ـ  25نـه داشـته و از مجمـوع    يب گـرده  ةدرجاز كاهش  يريدر جلوگ يمترر كيثأت ،نيمار پارافيت ،يكوب Sمار يخالف ت بر  ةنمون

درصـد كـاهش بـه     67/6بودند كه در برداشت دوم با  1 ةدرجها  نهيب درصد گرده 33/9 ،ن در برداشت اوليمار پارافيتحت ت
شـتر  يب يكـوب  S ماريت ريثأت يلداشته ومثبت ر يثأمار تيهر دو ت ،شاهد ةنمونسه با ي. در مقا)2 (شكلند ا دهيدرصد رس 66/2

  بوده است.
  

  نه در سه گونهيب گرده ةدرجر يياز تغ يرين در جلوگيمار پارافير تيثأت .2شكل 
  

ن يـ اند كه ا ل شدهيگر تبديد هاي هدرجبه  1 ةدرجها از  نهيب درصد گرده 34/1 ،يكوبs مار ياثر تبردهد كه  ينشان م 3 شكل
بـه   1 ةدرجـ  ةنيب ل گردهيدرصد تبد ،نيبوده است. بنابرادرصد  33/13مار شاهد يدرصد و در ت 67/6ن يمار پارافيمقدار در ت

 Sمـار  ير مثبـت ت يثأت ةدهند نشانن و شاهد بوده كه يمار پارافيكمتر از ت مراتب به ي، در دو برداشت متواليكوب Sمار يدر ت 2
.استترك  ابعادش ياز افزا يريدر جلوگ يكوب

ارزیابي آثار تيمارهاي S  کوبي و پارافين در اندازۀ ترک مقاطع گرده بينۀ گونه هاي راش ، توسکا و ممرز
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رسيده اند  درصد   2/66 به  کاهش  درصد   6/67 با  دوم 
)شکل 3(. در مقايسه با نمونۀ شاهد، هر دو تيمار تأثير 

مثبت داشته ولي تأثير تيمار S کوبي بيشتر بوده است.
شکل 4 نشان مي دهد که براثر تيمار S کوبي، 1/34 
درصد گرده بينه ها از درجۀ 1 به درجه های ديگر تبديل 
شده اند که اين مقدار در تيمار پارافين 6/67 درصد و در 
بنابراين، درصد  تيمار شاهد 13/33 درصد بوده است. 
در  کوبي،   S تيمار  در   2 به   1 درجۀ  گرده بينۀ  تبديل 
و  پارافين  تيمار  از  کمتر  به مراتب  متوالي  برداشت  دو 
شاهد بوده که نشان دهندۀ تأثير مثبت تيمار S کوبي در 

جلوگيري از افزايش ابعاد ترک است.

مقايسۀميانگينودرصدتغييراتدرابعادترکها
مطالعه شده  گونۀ  سه  بين  ترک  ابعاد  ميانگين  مقايسۀ 

پس از تيمار S کوبي نشان داد که بيشترين عرض ترک 
مربوط به راش و کمترين آن مربوط به گونۀ توسکاست 
و اختالف معني داري از اين نظر بين هر سه گونه وجود 
دارد )جدول 5(. اين ترتيب در مورد طول ترک گونه ها 
نيز رعايت شد. اندازۀ طول ترک گونۀ راش با گونه هاي 
ممرز و توسکا پس از تيمار S کوبي اختالف معني دار 
داشت، اما بين ممرز و توسکا اختالف معني داري وجود 

نداشت.
نتايج مقايسۀ اندازۀ عرض ترک هاي مقاطع بينه هاي 
که  داد  نشان  پارافين  تيمار  از  پس  مختلف  گونه هاي 
عرض ترک ها در گونۀ راش از دو گونۀ ديگر بيشتر بود 
و با آن ها اختالف معني دار داشت، اما طول ترک ها در 

سه گونه با يکديگر اختالف معني داري نداشت.

S جدول 5. مقايسۀ ميانگين طول و عرض ترک هاي مقطع بينه ها )ميانگين ± اشتباه معيار( در گونه هاي مختلف پس از تيمار

جدول 6. مقايسۀ ميانگين طول و عرض ترک هاي مقطع بينه ها )ميانگين ± اشتباه معيار( در گونه هاي مختلف پس از تيمار پارافين

شکل 4 نشان مي دهد که درصد افزايش عرض ترک 
گونۀ توسکا براثر تيمار S کوبي، در دو برداشت متوالي 
عرض شکاف به طور ميانگين 40 درصد نسبت به نمونۀ 
 S نيز تيمار  شاهد کمتر بوده و در گونۀ راش و ممرز 
کوبي توانسته به ترتيب به ميزان تقريبي 55 درصد و 61 
درصد نسبت به تيمار شاهد جلوي افزايش عرض ترک 
را بگيرد. در مورد درصد افزايش طول ترک در گونه هاي 
بررسي شده براثر تيمار S کوبي، در دو برداشت به طور 

ميانگين در ترک هاي موجود افزايش طول کمتر بوده و 
و  راش  و  توسکا  گونه هاي  در  توانسته  کوبي   S تيمار 
از  به ترتيب 15 درصد ، 34 درصد، و 18 درصد  ممرز 
افزايش طول شکاف جلوگيري کند )شکل 5(. مقايسۀ 
درصد تغييرات طول و عرض ترک هاي مقاطع بينه هاي 
گونه هاي بررسي شده پس از تيمار S کوبي نشان داد که 
تغيير در طول ترک ها در گونۀ راش از دو گونۀ ديگر 
بيشتر، و بر عکس، تغيير در عرض ترک ها در راش از 
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  شده يبررس يمارهايدر ت ها هدرجر يسا ةنيب به گرده 1 ةدرج يها نهيب ل گردهيدرصد تبد ةمقايس .3شكل 

  

  ھا رات در ابعاد ترکييدرصد تغن و يانگيم ۀمقايس
 ن عرض ترك مربوط به راشيشترينشان داد كه ب يكوب Sمار يپس از تشده  مطالعه ةگونسه  نيبن ابعاد ترك يانگيم ةمقايس

ب يـ ن ترتيا ).5(جدول  داردن هر سه گونه وجود يب نظرن ياز ا يدار يو اختالف معن استتوسك ةگونمربوط به ن آن يو كمتر
اختالف  يكوب Sمار يپس از ت ممرز و توسكا يها گونهراش با  ةگونطول ترك  ةاندازت شد. يز رعايها ن رد طول ترك گونهمو در
  .نداشتوجود  يدار ين ممرز و توسكا اختالف معنياما ب ،دار داشت يمعن
  
  

 Sمار يمختلف پس از ت يها در گونهار) ياشتباه مع ±ن يانگيها (م نهيمقطع ب يها ن طول و عرض تركيانگيم ةمقايس .5جدول 
 توسكا ممرز راش 

mm(  2.63 ±  0.14( عرض ترك  (a)1.57 ±  0.25  (b)0.78 ±   0.18  © 

cm(  257.31 ±  22.17( طول ترك  (a)126.54 ±  11.13  (b)102.42 ±   13.99  (bc) 

  ).p< 0.05مختلف است ( يها ن گونهيدار ب يوجود اختالف معن ةدهند نشانن يحروف متفاوت الت
  
هـا در   كـه عـرض تـرك   ن نشان داد يمار پارافيمختلف پس از ت يها گونه يها نهيمقاطع ب يها عرض ترك ةانداز ةمقايسج ينتا
گر اخـتالف  يكـد يهـا در سـه گونـه بـا      اما طول ترك ،دار داشت ياختالف معن ها آنشتر بود و با يگر بيد ةگونراش از دو  ةگون
  نداشت. يدار يمعن
  

مـار  يمختلف پس از ت يها در گونهار) ياشتباه مع ±ن يانگيها (م نهيمقطع ب يها ن طول و عرض تركيانگيم ةمقايس .6جدول 
 نيپاراف

 توسكاممرزراش 
mm(  2.97 ±   0.24( عرض ترك  (a)2.04 ±   0.15  (b)1.78 ±   0.16  (bc) 

cm(  189.24 ±   20.43( طول ترك  (a)206.08 ±   18.09  (a)102.42 ±   13.99  (a) 

  ).p< 0.05مختلف است ( يها ن گونهيدار ب يوجود اختالف معن ةدهند نشانن يحروف متفاوت الت
  

كوبي، در دو برداشـت متـوالي عـرض شـكاف      Sاثر تيمار برتوسكا  ةگونش عرض ترك يدرصد افزا دهد كه ينشان م 4شكل 
ترتيـب بـه    كوبي توانسـته بـه   Sراش و ممرز نيز تيمار  ةگونشاهد كمتر بوده و در  ةنموننسبت به  درصد 40طور ميانگين  هب

ش طـول  يرصد افـزا مورد د . درشاهد جلوي افزايش عرض ترك را بگيردمار يتنسبت به  درصد 61و  درصد 55ميزان تقريبي 
هاي موجود افزايش طول كمتر بوده  طور ميانگين در ترك هكوبي، در دو برداشت ب Sاثر تيمار بر شده يهاي بررس در گونه ترك

ز افـزايش طـول   ا درصـد  18 و درصـد،  34 ، درصـد  15ترتيـب   راش و ممرز به و هاي توسكا كوبي توانسته در گونه S و تيمار
پس از شده  يبررس يها گونه يها نهيمقاطع ب يها رات طول و عرض تركييدرصد تغ ةمقايس. )4(شكل د كنشكاف جلوگيري 

ها در  ر در عرض تركييعكس، تغ و بر ،شتريگر بيد ةگونراش از دو  ةگونها در  در طول ترك ريينشان داد كه تغ يكوبS مار يت
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دو گونۀ ديگر کمتر بوده و در هر دو مورد با گونه هاي 
ممرز و توسکا اختالف معني دار داشته است. نتايج نشان 
داد ميانگين درصد تغييرات عرض ترک ها در گونۀ ممرز 

در حدود 14 درصد کاهش يافت )شکل 6(.
با  مقايسه  در  پارافين  تيمار  که  است  در حالي  اين 

تيمار S کوبي توانايي کمتري در جلوگيري از افزايش 
در  تغييرات  درصد  ميانگين  مقايسۀ  دارد.  ترک  طول 
طول و عرض ترک در گونه هاي بررسي شدۀ زير تيمار 
پارافين نشان داد که اختالف معني داري بين گونه ها از 

نظر اندازۀ تغييرات وجود ندارد )شکل 5(.

10

ج نشـان داد  ينتـا دار داشته اسـت.   ياختالف معنو توسكا  ممرز يها ورد با گونهمگر كمتر بوده و در هر دو يد ةگونراش از دو 
  ).5(شكل  افتيكاهش  درصد 14 حدوددر  ممرز ةگونها در  عرض تركرات ييدرصد تغن يانگيم
  

  
  

  
  
  

  
  

شده يبررس يمارهايش طول و عرض ترك در تيدرصد افزا ةمقايس .4شكل 
  

    

  
  

  يكوب Sمار ير تيزشده  يبررس يها عرض ترك در گونه رات در طول ويين درصد تغيانگيم ةمقايس .5شكل 
  

. ارددكوبي توانايي كمتري در جلوگيري از افزايش طول ترك  Sكه تيمار پارافين در مقايسه با تيمار  استن در حالي يا
تالف نشان داد كه اخ نيمار پارافير تيزشدة  يبررس يها رات در طول و عرض ترك در گونهيين درصد تغيانگيم ةمقايس
.)4( شكل  نداردوجود  راتييتغ ةاندازاز نظر  ها ن گونهيب يدار يمعن

  

s
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s

شكل 5. مقايسۀ درصد افزايش طول و عرض ترک در تيمارهاي بررسي شده

شكل 6. مقايسۀ ميانگين درصد تغييرات در طول و عرض ترک در گونه هاي بررسي شده زير تيمار S کوبي

ارزیابي آثار تيمارهاي S  کوبي و پارافين در اندازۀ ترک مقاطع گرده بينۀ گونه هاي راش ، توسکا و ممرز



65 نشریه جنگل و فراورده های چوب، مجله منابع طبیعی ایران، دوره 66، شماره 1، بهار 1392،

نتيجهگيري
پس از بيست روز نگه داري مقطوعات جنگلي در دپوي 
چوب آالت، که در اين مطالعه به عنوان يک دورۀ زماني 
معمول انتظار در جنگل هاي شمال براي خروج از دپو 
در نظر گرفته شده بود، طول و عرض ترک هاي مقاطع 
عرضي در کليۀ نمونه ها با يک افزايش معني دار همراه 
بود؛ هرچند بينه ها حدود دو ماه نيز پيش از ورود به دپو 
در پاي کنده نگه داشته شده بودند. نتايج پژوهش بوخن 
و تيبوت بر روي دو گونۀ راش و اکاليپتوس بيانگر اين 
مسئله است که ظهور و توسعۀ ترک ها بر روي مقاطع 
شروع  درخت  قطع  از  پس  ياد شده  درختان  گرده بينۀ 
شده و روش هاي نامناسب قطع درخت و رعايت نکردن 
بهره برداري صحيح و غيره ، به گسترش دامنۀ شکاف هاي 
مقاطع درختان کمک می کند ]1[. پژوهش حاضر نشان 
تأثير زيادي در  داد که تيمارS  کوبي در هر سه گونه 
جلوگيري از افزايش عرض ترک نسبت به تيمار شاهد 
بين دو  اختالف  )عدم وجود  مثبت  تأثير  اين  اما  دارد، 
نمونه برداري( در مورد بينه هاي راش و توسکا معني دار 
در  معني داري  مثبت  تغيير  ممرز  نمونه هاي  در  و  بود 
به  نسبت  کوبي   S تيمار  نشد.  مشاهده  ترک ها  عرض 
نمونه هاي شاهد در جلوگيري از افزايش طول ترک در 
گونه هاي بررسي شده تأثير داشت، ولي تغيير طول ترک 
درصد   5 احتمال  سطح  در  راش  گونۀ  مورد  در  فقط 
معني دار بود. به بيان ديگر، تيمار S کوبي تأثير کمتري 
که  دارد  در گونۀ راش  از شکاف طولي  در جلوگيري 
طولي  ترک هاي  به  نسبت  راش  حساسيت  نشان دهندۀ 
از  جلوگيري  در  کوبي   S تيمار  به طور خالصه،  است. 
عرض ترک گونۀ ممرز و طول ترک در گونۀ راش تأثير 
نداشت، اما در ساير موارد تأثير به سزايي داشت. مقايسۀ 
تيمار پارافين و تيمار شاهد نتايج مثبتي را از نظر توانايي 
عرض  و  طول  افزايش  از  جلوگيري  در  پارافين  تيمار 
شکاف نسبت به تيمار شاهد نشان نداد. علت اين نتيجه 
را بايد در ساير معايب يا مدت زمان ماندگاري حدود 
دپو  به  ورود  از  پيش  کنده  پاي  در  گرده بينه ها  دو ماهۀ 
از  پس  پارافين  تيمار  اعمال  اينکه  و  کرد  جست وجو 

ايجاد ترک در مقاطع گرده بينه ها تأثير کمتری دارد.
نشان مي دهد  در گونه ها  به صورت مجزا  بررسي ها 
که عمل S کوبي در گونۀ توسکا در جلوگيري از بروز 
ترک هاي جديد يا افزايش طول و عرض ترک ها مؤثر 
نداشت.  چشمگيری  افزايش  نيز  ترک ها  عرض  و  بود 
نيز  تيمار شاهد  با  پارافين  و  S کوبي  تيمار  مقايسۀ  در 
ترک  و عرض  تغييرات طول  کمترين  که  مالحظه شد 
در گونۀ توسکا، در تيمار S کوبي اتفاق افتاد )شکل 4(. 
نشان  اول  برداشت  به  نسبت  تغييرات  درصد  محاسبۀ 
مي دهد که در تيمار S کوبي طول ترک در برداشت دوم 
نسبت به برداشت اول هيچ افزايشي نداشت؛ حال آنکه 
بود.  برابر 20/38 درصد  پارافين  تيمار  براي  اين ميزان 
تيمار S کوبي در گونۀ توسکا 15 درصد بيشتر نسبت 
به تيمار شاهد در جلوگيري از افزايش طول ترک مؤثر 
بود و در مورد عرض ترک نيز ميزان تأثير تيمار S کوبي 
در جلوگيري از افزايش عرض ترک 40 درصد برآورد 
شد؛ در حالي که ميانگين درصد افزايش عرض ترک در 
درصد   54 حدود  پارافين  تيمار  زير  توسکا  نمونه های 
 S بود که نشان از ناکارايي تيمار پارافين نسبت به تيمار

کوبي در ارتباط با گونۀ توسکاست )شکل 4(.
نتايج درصد تغييرات طول و عرض ترک در گونۀ 
نسبت  راش  حساسيت  نشان دهندۀ   )3 )جدول  راش 
نتايج  است.  عرضي  مقطع  در  ايجاد شده  ترک هاي  به 
پژوهش خادمي اسالم  ]9[ نيز مؤيد اين نتيجه است. او 
بيان مي کند که درخت راش حساسيت زيادي به توسعۀ 
و  نگه داري،  قطع،  از  پس  گرده بينه  مقطعي  ترک هاي 
تيمار بخاردهي دارد و کنترل آن ها در هر يک از مراحل 
و  منجر  ترک ها  ايجاد  به  ميزان چشمگيری  به  ياد شده 
درصد  می شود.  توليد  بازده  افزايش  موجب  در نهايت 
تغييرات عرض ترک بينه هاي راش در تيمار S کوبي در 
دو برداشت متوالي 2/34 درصد بود که نسبت به تيمار 
پارافين  تيمار  داشت.  کمتري  عرض  درصد   54 شاهد 
حدود 58 درصد افزايش را در اندازۀ عرض ترک هاي 
راش نشان مي داد؛ به گفتۀ ديگر، افزايشی 55 درصدي 
را نسبت به تيمار S کوبي و حتي افزايشی 4 درصدي را 

از صفحه 55 تا 68
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نسبت به تيمار شاهد به دست داد.
در  ممرز  گونۀ  ترک  طول  تغييرات  درصد  نتايج 
تيمار s کوبي در دو برداشت متوالي نشان دهندۀ کاهش 
عرض ترک در برداشت دوم به سبب خاصيت ارتجاعي 
تغييرات  درصد  نتايج  همچنين  بود.   S جمع کنندگي  و 
متوالي  برداشت  دو  در  ترک  عرض  و  طول  )افزايش( 
بهتر  تأثير  نشان دهندۀ  پارافين  تيمار  در  ممرز  گونۀ  در 
S کوبي بود. مقايسۀ تيمار S کوبي و تيمار پارافين در  
جلوگيري از افزايش طول و عرض ترک در گونۀ ممرز، 
با نمونه هاي شاهد نشان داد که تيمار S کوبي در ممرز 
در جلوگيري از طول و عرض ترک به ترتيب حدود 18 
و 68 درصد نسبت به تيمار شاهد تأثير بيشتري داشت. 
آزمون t در سطح 5 درصد  نشان داد که ميزان تغيير طول 
ترک در دو برداشت متوالي در تيمارS  کوبي معني دار 
تيمار در  اين  معني دار  مثبت و  تأثير  معناي  به  نبود که 
تيمار  تأثير  اما  است.  ترک  طول  افزايش  از  جلوگيري 
مؤثرتر  ترک  عرض  افزايش  از  جلوگيري  در  کوبي   S
بود و حتي باعث جمع شدن و کم شدن عرض ترک ها 
شد. در مورد اخير، اختالف معني دار در عرض ترک هاي 
ممرز در دو برداشت متوالي به عنوان پديده ای مطلوب 
را  ترک ها  عرض  معني دار  کاهش  زيرا  مي شود،  تلقي 
در  معني دار  اختالف هاي  جنس  از  و  می شود  موجب 
موارد ديگر نيست که افزايش در ميزان طول و عرض 

ترک ها وجود داشت.
درصد تبديل گرده بينۀ درجۀ يک به درجه های دو و 
سه در تيمار شاهد نشان دهندۀ افت کيفيت گرده بينه ها 
افِت کيفيت  اين  در کل نمونه برداري است )شکل 3(. 
عالوه بر افت حجمِي چوبي است که در حين و پس از 
عمليات قطع گريبانگير واحد توليدي در جنگل می شود. 
ناصری ]10[ در تحقيق خود به اين نتيجه رسيد که بعد 
از عمليات قطع 12/73 درصد از حجم کل برداشت شده 
به صورت مازاد مقطوعات )افت حجمي چوب( بر جا 
در  را  چوب  کّمي  ضايعات  مقدار   ]8[ عمادي  ماند. 
پارگي  و  شکاف  کنده،  بيش از حد  )ارتفاع  قطع  هنگام 
 14/8 حدود  در  شاخه زني(  و  مغز کش شدن،  طولي، 

به کار گيري  با  حاضر،  مطالعۀ  در  کرد.  برآورد  درصد 
به  به ترتيب  افت  درصد  اين  پارافين،  و  کوبي   S تيمار 
1/34 و 6/67 درصد رسيد که کاهش چشمگيري به ويژه 

در به کارگيري تيمار S کوبي مشاهده مي شود.
بيانگر  مختلف  گونه هاي  در  تغيير  درصد  مقايسۀ 
ميزان واکنش مقطوعات گونه هاي مختلف به تيمار هاي 
 ،T3 استفاده شده است. بر اساس آزمون چند دامنۀ دانت
گونه ها از نظر ميانگين عرض و طول شکاف ها پس از 
S کوبي در سه گروه مختلف قرار گرفتند که کمترين 
عرض شکاف مربوط به توسکا، و بيشترين آن مربوط 
مقطع عرضي  در  کمترين طول شکاف  است.  راش  به 
گونۀ  به  مربوط  آن  بيشترين  و  توسکا،  به  مربوط  نيز 
به  راش  حساسيت  نشان دهندۀ  امر  اين  که  بود  راش 
ترک هاي عرضي، به ويژه طولي، با وجود تيمار S کوبي، 
بود. مقايسۀ ميانگين طول و عرض ترک ها پس از تيمار 
به  مربوط  ترک  عرض  بيشترين  داد  نشان  نيز  پارافين 
گونۀ راش، و کمترين آن مربوط به گونۀ توسکا بود که 
گونه هاي  با  راش  گونۀ  در  ترک ها  باره عرض  اين  در 
همچنين،  داشت.  معني دار  اختالف  توسکا  و  ممرز 
ميانگين طول ترک ها پس از تيمار پارافين در سه گونه 
با يکديگر اختالف معني داري نداشت. از مجموعۀ نتايج 
از  بهتر  کوبي   S تيمار  که  کرد  استنباط  چنين  مي توان 
تيمار پارافين قادر به جلوگيري از افزايش طول و عرض 
حاکم  موقعيت  در  و  بررسی شده  گونه هاي  در  ترک ها 
بر اين بررسی بود و گونۀ راش کمترين واکنش را به 
مجموعۀ تيمارها از خود بروز داد. رطوبت نسبي پايين 
و جريان هواي باال از داليل اساسي خشک شدن سريع و 
ترک خوردن چوب است ]4[. اما آنچه باعث تفاوت در 
واکنش بينه هاي انواع گونه ها مي شود، تفاوت در تراکم 
چوب و تنش هاي رويشي درختان پيش از قطع است. 
به همين سبب، ترک هاي انتهايي، به خصوص در بينه هاي 
سخت چوب هاي متراکم تر، بيشتر اتفاق مي افتد ]18[ که 
نتايج مطالعۀ حاضر در مورد گونۀ راش اين موضوع را 
تأييد مي کند. شکاف هاي عميقي که در انتهاي بينه ها رخ 
مي دهد گاهي نتيجۀ باقيماندۀ تنش هاي رويشي درختان 
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نا متعادل  صورت  به  تبديل،  مرحلۀ  از  پس  که  است 
در مي آيند و با اقدامات حفاظتي، نظير S کوبي و تيمار 
در  بينه  نگه داري  با  فقط  و  نمي شوند  متوقف  پارافين، 
مکان خنک و مرطوب و سايه، به حد اقل مي رسند ]18[.
بين سيستم  اتصال  بهره برداري حلقۀ  اينکه  به  توجه  با 
صنايع  و  مصرف کنندگان  و  جنگل  بيولوژيکي  توليد 
قالب  در  بهره برداري  مراحل  کليۀ  بايد  است  چوب 
و  پيوسته  کارها  و  شود  انجام  زمان بندي شده  برنامۀ 
به  کمتري  خسارت  تا  گيرد  انجام  وقت  اتالف  بدون 
به حداقل  افت چوب  و  وارد شود  محصوالت جنگل 

گرده بينه  ماندگاري  ميزان  که  دادند  نشان  نتايج  برسد. 
با ميزان  يارد  در پاي کنده و کنار جاده هاي جنگلي و 
افزايش  يا  گرده بينه ها  عرضي  مقاطع  در  شکاف  ايجاد 
طول و عرض شکاف ها ارتباط مستقيم دارد. شايان ذکر 
است که با شتاب بخشيدن در عمليات خروج مقطوعات 
افت  چوبي،  محصوالت  به موقع  فروش  و  بازاريابي  و 
چنانچه  رسيد.   خواهد  حداقل  به  گرده بينه ها  کيفيت 
و  بهينه  حفاظت  براي  نشود،  ميسر  به موقع  خروج 
جلوگيري از افت کيفي گرده بينه ها، مي توان به اقدامات 

کنترلي، مانند S کوبي، اقدام کرد.
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