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معرفی شیوۀ و  نهیب گرده جیرا یها برش زیدورربررسی 

 مهندسی معکوس یبرمبنا جدید برش
 طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایرانمنابع  ۀکارشناس ارشد علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکد؛ *مجید محمدپور کلیجی 

 منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایراندانشکدۀ ، استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ؛قنبر ابراهیمی 

  منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایراندانشکدۀ ، استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ؛پورفائزیمهدی 

 

 

  چکیده

 گرفو.  روش نویین بورش انموا      معرفیبینه در ایران و  گردهی رایج ها برشدورریز محاسبۀ دو بخش شامل در مطالعه  نیا

 تیسوعۀ بوا   توازگی  بوه   زیاد هموراه اسو.  ضایعات  بااز جنگل  بینه گردهخروج  ممکن نبیدنشییهای سنتی برش با تیجه به 

 یهوا  انودازه  ،ی رایوج هوا  برشدورریز  رای محاسبۀب  اس. ت یافتهقدیمی برش ضرور یها یهیشتغییر  ،یبر چیب یواحدها

 بینه گردهبرش  یساز هیشبو با  14اتیکد  افزار نر با استفاده از  .شد یآور جمعی بر چیبمقطیعات چیبی از واحدهای بزرگ 

ورد آبور  ایبردر روش قدیم و روش پیشنهادی  بینه گردهاسمی، حمم مقطیعات استحصالی از اندازۀ با و ابعاد ابعاد سنتی  به

و  6/60 ترتیب به و چهارتراش با بازده برش کردنقامه  یسنت یها یهیشبا  جیرا آالت چیباستحصال   شدبازده برش محاسبه 

درصود   60مصرف این مقطیعات در ساخ. مصنیعات چیبی بورش اانییوه بوا بوازدهی      برایو  دگیر میانما  درصد  ۹/۵1

آموار   یبوا بررسو  در روش جدیود بورش     ابود ی یمو کاهش  7/33بازده کل به  ،با احتساب مممیع دو برش .گیرد صیرت می

تور بوا احتسواب     آالت چیبضخام.  یاسم یها اندازه روش مهندسی معکیس به، یمصنیعات چیب ایاجز یینها یها اندازه

درصد  3/7۵ بازده برش ،یابعاد اسم به بینه گرده   با برششدمحاسبه  متر سانتی 7/6تا  4/1 ۀدامندر  رندهو  یدگیکش هم زانیم

 6/41 زانیو م بوه بوا افوزایش بوازدهی بورش     روش سنتی  جایگزین عنیان بهاستفاده از روش جدید برش رو  ازاین  شدمحاسبه 

  شید میدرصد پیشنهاد 

  بینه گرده ،کردنقامه  چهارتراش،، یبر چیب ،آالت چیب، یاسم یها اندازهابعاد خارج از اندازه،  :یدیکل گانواژ 

 

 
Email: majidmazandarany@yahoo.com         ۰۹۱۱۱۲888۱6 تلفن: ،نویسندۀ مسئول *

 25/08/1393تاریخ دریافت: 

 15/02/1394تاریخ پذیرش: 
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 مقدمه 
جواده بورای   نبید با تیجیه  در جنگل ها بینه گرده اغلب

ارۀ بووا  ،میتوویری در حموول چوویبوسوویلۀ اسووتفاده از 

این روش تبودیل بوا     شیند یممیتیری به الیار تبدیل 

و قوارر  تیجه به وزن مقطیعات ازنظر حمل با اسوب  

تیجوه بوه اینکوه    بوا    ردیو گ یمو به کنار جاده صویرت  

نسوب.  که  اند برگان پهناز نیع  رانیا یتمار یها گینه

 دارنود، بیشوتری  عییب رویشوی   برگان یسیزنگینۀ به 

 یهوا  یهیشو بوا   یبیمعو  یمخرور یها بینه گردهبرش 

ر بخوش  را د یادیو ز عاتیضوا  کشیرمتداول برش در 

با تیجه به اجورای   تازگی هب  در پی داردچیب  عیصنا

 ،جنگلوی جادۀ جنگل و احداث  یبردار بهره یها ررح

 یهوا  کارخانهبه خارج از جنگل و به  که ییها بینه گرده

نیووز همانووان مطوواب   ندشووی یمووحموول  یبوور چوویب

بوه مقطیعوات چویبی نظیور الویار       ی گذشوته ها روش

حاصل  یالها پش.برش  ۀییشاین   در ندشی یم لیتبد

 مصونیعات  عیصونا مصورف در   برای زیادیضخام. 

 نیو ا ۀشیند کیبارریل  دلیل به عمالً یول ،دارند چیبی

، فقو   دشوی  یمو  یتلق زیدوررال  پش. نکهیاقطعات و 

و  کلنو   ۀدست، لیب ۀدست رینظ یاز اقال  مصرف یبرخ

  [2، 1] ندشی یمال استحصال  پش.جعبه از  ۀتخت

 یبوا اجورا   اش مطالعوه ( در 1۹73) و لویی   هاللیک

مویرد   یابعاد اسم اساسبر با خطیط میازی یبرش مماس

محول    یو دقبورش و انتخواب    یرهایمتغ کنترلمصرف، 

 ۀقطعو  نیتر کیچکاستحصال  یال با حداقل پهنا برا پش.

درصود را نسوب. بوه     27 زانیو م بهبازده  شیافزا، یمصرف

  [3] آورد دس. بهبدون برنامه  یها روش گرید

 کووه کووردشوواهده خووید م یدر بررسوو( 1۹۸3) وانوو 

 یاسوم  یهوا  انودازه  براسواس  بینه گردهچناناه ابعاد برش 

 کوواهش علوو. بووه لیتبوود ۀیوواانیباشوود، در مراحوول  الز 

از ابعواد خوارج از انودازه، بوازده بورش       یناشو  عاتیضا

 بورای   این محق  بوا بررسوی خوید    اف.یخیاهد  شیافزا

/  ۸بوا کواهش    ،بینوه  گورده بورش در  نهوایی  کاهش ابعاد 

از تیانسو.  میرد نظر  آالت چیبدر ضخام.  یمتر یلیم

  [4]کند جلیگیری  بینه گردهدرصد از حمم  2اتالف 

میضیع اشاره داشوتند   نیا( به 1۹۹۵) لینو  مأن 

محصویالت   تور  راحو. فوروش   یبرا ها یبر چیب که

ابعواد   شیافوزا   کنند می شتریبرا  آالت چیبخید ابعاد 

 یبوورا یوه در بورش اانی  یادیووز عاتیضوا  آالت چویب 

   [۵]آورد  می وجید بهقطعات  نیا کنندگان مصرف

 یبوه اقتاوا   یبوا ابعواد سونت    آالت چیب یاز ررف

و میجوب افو.    شوده  خشوک  رید بزرگ مقطع ۀانداز

 یهوا  گینوه خصویص در   هچویب بو   زیدوررو  .یفیک

و  ی) قارچ یباختگ دلیل به تیسکاراش و  رینظمساعد 

 ینواودان  )اعیجاج و یکیمکان یها بیتخر( و ییایمیش

  [6] شیند یمشدن  خشکاز  یناش شدن(

و  بینوه  گورده متوداول بورش    یها هییش یکلریر  به

در  زیواد  زیو دورر دلیل بهاز آن  یاستحصال آالت چیب

 آالت چویب ( و بورش   بینوه  گورده ) بورش   یهبرش اول

 یساخ. مصنیعات چیب یبرا الز متداول به قطعات 

منوابع   کمبوید  لدلیو  به یکنین  یشرا( در  اانییهبرش  )

 رو ازایون   نیسو.  ریپوذ  هیو تیجچویب   یو گران یچیب

 یهوا  اندازه نیتدوبرش، مستلز   یسنت یها یهیش رییتغ

 اسو.  کشویر  یچیب عیصنا در الز آالت  چیب یاسم

[7-۹]  

( در بررسووی خووید و  1۹۹۵لووین و همکووارانش ) 

بورای   بینوه  گورده از  بورش شوروع  نقطوۀ  محل انتخاب 

حداقل ضخام. اسومی  با استحصال مقطیعات چیبی 

در  آالت چویب انودازۀ نهوایی   و کاهش  متر سانتی ۵/2
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کارخانوۀ  بوه افوزایش سوید و بوازدهی      بینه گردهبرش 

  [10] ی دس. یافتندبر چیب

( در تحقیقوات خوید   1۹۹4) و همکواران  بنکستین

نیین برش و کنترل ابعاد برش  یها کیتکنعل. رواج 

 یهوا  کارخانوه شودن  برگان را مکانیزه  پهن ۀبین گردهدر 

 دوفروشیو خربازارهوای جهوانی    تیسعۀی و بر چیب

 بینه گردهبا ابعاد مشخص و افزایش قیم.  آالت چیب

 [ 11]کرد و مشکالت مصرف پسماندهای برش بیان 

 تحقیقات خید( در 200۵) همکارانو  میلیسکیس

 علو.  بوه  یبور  چیب یها کارخانه در که ندگرفت مهینت

و انتخوواب  بینووه ردهگوواصوویل بوورش  نکووردن .یوورعا

عموده   یبیعبدون تیجه به  بینه گردهبرش  های .جه

 یهوا  بینوه  گورده در مویرد   ویوهه  بوه  بینوه  گورده  شکلو 

  [12] شید یمدورریز چیب  زیادیمقدار  نامرغیب،

خوید   اتدر تحقیقو ( 200۸) و همکاران بهاندارکار

ایکو  از  پرتوی  با استفاده از اسکنر صنعتی و تصاویر 

بوا قابلیو.    یافوزار  نور   یریکوارگ  بوه و  هبینو  گردهکل 

با امکان جیر کردن قطعات بورش  برش  لیوتحل هیتمز

با حوداکرر بوازده محاسوباتی تیانسوتند بعود از بورش       

درصود بوازده    ۹7با اعمال روش موذکیر بوه    بینه گرده

   [13] شده تیس  رایانه دس. یابند زده تخمینبرش 

بورش   زمینۀدر تحقیقات خید در ( 200۸تیماس )

و  یا انوه یرا یزیو ر برناموه ی جدید ها روشبا  بینه گرده

شکارساز عییب داخلی آهمزمان تمهیزات  یریکارگ به

تنظیم وضعی. قطعات برشی نسوب. بوه   با  و بینه گرده

تیلیودی را   آالت چیبارزش  ،بینه گردهعییب داخلی 

  [ 14] داددرصد افزایش  10به بیش از 

در داخول  تمهیوزات تشوخیص عیویب     تیسوعۀ با 

ی جدیود  ها روشن در آاز گسترده استفادۀ و  بینه گرده

بورش   یهوا  یهیشو ، بینه گردهبرش  یا انهیرا یساز هیشب

و ارزش بور مقودار   و  افو. ی بهبیدبرگان  پهن ۀبین گرده

تشخیص عییب داخل   شدمحصیالت تیلیدی افزوده 

انتخاب بهترین روش برش  آن، پیش از برش بینه گرده

سبب تنظیم وضوعی.   بهبازدهی حداکرر را با  بینه گرده

میسور   بینوه  گردهقطعات برشی نسب. به عییب داخلی 

 [ 16، 1۵] دکن یم

 ها روشمواد و 

  ها دادهتهیۀ مجموعۀ 

در این بررسی با مراجعه به واحدهای صنایع مبلمان و 

اسوتان کشویر )تهوران،    ی در سه بر چیب یها کارخانه

و  شدتکمیل مربیط  یها پرسشنامهگیالن( و  مازندران

مصونیعات چویبی نظیور     یابعواد اجوزا   یریگ اندازهبا 

کتابخانووه و سووروی   تخوو.، کموود، میووز و صووندلی،

نهایی ضخام. و پهنا و ریل اندازۀ شپزخانه، فراوانی آ

بررسوی   بورای   شود اجزای مصنیعات چیبی محاسبه 

بوا   2و چهوارتراش  1قامه کردنی متداول برش ها روش

 یسواز  هیشوب عملیوات   ،14 اتیکود  رفوزا ا نر استفاده از 

 110تووا  30 هووایبوورای قطر راش ۀبینوو گووردهبوورش 

انما  ( 1)جدول به مقطیعات متداول چیبی متر یسانت

 جیرا آالت چیب لیتبد برای هیاانیبازده برش   گرف.

مصونیعات   ایسواخ. اجوز   یبرا الز  آالت چیببه 

حوی  بعود از ررا  14اتیکد  رافزا نر با استفاده از  یچیب

بوا  در روش جدیود   نیهمان  شد محاسبهبرش اانییه 

برش، شکاف یدگی، کش هماف. ناشی از  افزودن مقدار

مصونیعات چویبی    یابعواد اجوزا   رنده و گنودگی بوه  

 یمصورف  آالت چویب اسومی  ابعاد  ،واحدهای تیلیدی

عملیوات   14 اتیکود  افزار نر با استفاده از   شدمحاسبه 
                                                           
1. Double taper sawing  
2. Square sawing 
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 110توا   30 هوای قطربورای   بینه گردهبرش  یساز هیشب

 یمصورف  آالت چویب  یابعواد اسوم  اساس بر متر یسانت

حمووم مقطیعووات  محاسووبۀپوو  از  و گرفوو.انمووا  

بازده بورش در روش متوداول و    .ینهادر  ،یافته برش

  شد یبررس یشنهادیپروش 

 صورت به بینه گردهدر برش  عاتیضا یآمار محاسبۀ

 چهارتراش

چهارتراش  تصیر به بینه گردهدر برش  1 مطاب  شکل

با  ییالها پش.بسته به قطر آن  ۀبین گردهاز چهار سطح 

 چهوارتراش در روش   شوید  یمو متفاوت گرفته  یپهنا

متووداول  هووایاز پهنا یکووی ایبوور مبنوو بوورش شووروع

 بینوه  گردهبرش دو   یبرا و ردیگ یمانما   آالت چیب

و برش دو  عمید  چرخانند می بینه گردهواگن  یرا رو

و این عمل بورش توا    شید میاجرا بر سطح برش اول 

اداموه   چهوارتراش ال تا استحصوال   پش.حذف آخرین 

از سووطیح  ییپهلووی کوواسپوو  از حووذف   ابوودی یموو

 آالت چویب  دیو تیل بورای حاصل  چهارتراش، بینه گرده

 ،بورش  ۀییشاین در   شید داده میبا ابعاد متداول برش 

مصورف در   بورای  زیادیحاصل ضخام.  یهاال پش.

ریل  دلیل به عمالً یول ،دارند چیبی اتمصنیع عیصنا

 .شیند یم یتلق زیرقطعات دور نیاشینده  کیبار

بوه   ییهوا  بینوه  گرده 14 افزار اتیکد با استفاده از نر 

بوا  و شوید   موی  میمتور ترسو   سانتی 100تا  30 یقطرها

محاسبۀ مساح. سطح مقطع چهارتراش، چهوارتراش  

بورش   رایج آالت بینه به ابعاد چیب از گرده یاستحصال

تعوداد مقطیعوات    احتساب  از پ  (1)جدول  ابدی یم

مسوواح. کوول سووطح مقطووع   می، از تقسوویاستحصووال

بوه   بینوه  ز بورش گورده  ای محصیالت متداول استحصال

  دیآ یدس. م بازده برش به بینه مساح. مقطع گرده

 
ب( برش  ؛ال پشتبرش حذفی اولین  الف( راست به چپ.شده در شکل از  داده نشانترتیب  به صورت چهارتراش هب بینه گردهبرش  .1شکل 

 .الوارتهیۀ ی( برش نهایی  ؛ال پشتد( برش حذفی چهارمین  ؛ال پشتج( برش حذفی سومین  ؛ال پشتحذفی دومین 
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 بینه گردهبرش از  یاستحصال آالت چوبمتعارف مقطع  یها اندازه .1 جدول

 (cm)ضخامت (cm) پهنا (m)طول نام

 ۱۴ ± ۲ 3۲ ± ۲ 8/۲ الوار

 ۱5± ۱ ۲5 ± ۲ 6/۲ ۱تراورس

 ۱۰ ± ۲ ۱۰ ± ۲ ۴ نعل

 ۱۰ ± ۲ ۲۰ ± ۲ ۴ دونعل

 ۱ تا 8 ۱8 تا 3۰ ۲ تا 6 تخته

 ۱3 ± ۱ ۲5 ± ۱ ۱/۱ - 5/۲ قنداق

 بینه گردهاستحصالی از برش  چهارتراششکل  مستطیلمساحت مقاطع مربع و  محاسبۀ .2 جدول

 (m)قطر 
 تراش مقطع مستطیلچهار چهارتراش مقطع مربع

 (cm2)مساحت  (cm) عرض  (cm) طول  (cm2)مساحت  (cm) عرض  (cm) طول 

 ۴۰ 3/۲8 ۱۲56 8/3۴ ۲۰ 6۹6 
 6۰ ۴/۴۲ ۲8۲6 ۲/5۲ 3۰ ۱566 
 8۰ 6/56 5۰۲۴ 6/۹6 ۴۰ ۲78۴ 
 ۱۰۰ 7/7۰ 5/۴۹۹8 87 5۰ ۴35۰ 

 

و  14اتیکود   افوزار  نور  با اسوتفاده از   2مطاب  جدول 

و جایگوذاری   متر یسانت 100تا  40قطر  بینه به هترسیم گرد

شکل برمبنوای یکوی    چهارتراش با مقارع مربع و مستطیل

از ابعاد متداول مقطیعات چیبی و با لحاظ شکاف بورش  

، ابعاد ریل و عور  مقوارع و نیوز مسواح.     متر یلیم ۵

 هوا  شکل چهارتراش مقارع برش محاسبه شد  مقارع مربع

شکل، بیشترین بازدهی بورش را   نسب. به مقارع مستطیل

چهوارتراش دارنود     صویرت  بوه بینه  در روش برش گرده

متور و   سوانتی  ۹۵با قطر  ای بینه عنیان مرال از برش گرده به

 2/67شکل به ابعواد   تبدیل آن به چهارتراش با مقطع مربع

صویرتی   آید، در دس. می به 32×14عدد الیار  ۸،  2/67×

شکل به  ینه با مقطع مستطیلب که از چهارتراش همان گرده

  شید میعدد الیار حاصل  6، تنها  4/۸۹×32ابعاد 

روش  بهه  بینه گردهدر برش  عاتیضا یآمار محاسبۀ

 جیرابه مقطوعات  کردنقامه 

بوه مقطیعوات    بینوه  گردهمتداول برش  یها روشاز  یکی

 بورش  شوروع  کردن  در روش قامه اس. کردنقامه  جیرا

انمووا   آالت چوویبمتووداول  یهووااز پهنا یکووی ایبرمبنوو

 بینوه  گردهواگن  یرا رو بینه گردهبرش دو   ی  براردیگ یم

د و برش دو  عمید بر سطح بورش اول اجورا   نچرخان می

بعودی   یهوا  بورش  ،بینوه  گردهپ  از قامه کردن   شید می

یکوی از   ابعواد  برحسوب  ،بورش شوروع  میازات سطح  به

بورش   ،یهیشو ایون  در   گیورد  موی انما  رایج  آالت چیب

مصورف در   بورای  زیوادی  حاصل ضخام. یهاال پش.

رویل   دلیول  بوه  عمالً یول ،دارند چیبی مصنیعات عیصنا

 یبورا   شویند  یم یتلق زیدوررقطعات  نیا ،شینده کیبار

روش بوا اسوتفاده از    نیادر  بینه گردهبازده برش  محاسبۀ

 متور  سانتی 110تا  30با قطر  هایی دایره 14 اتیکد افزار نر 

بورش     پو  از آن رسوم شودند   بینوه  گورده ه مقطوع  مشاب

انمووا   آالت چوویبمتووداول  هووایاز پهنا یکووی ایبرمبنوو

ابعاد اسوتاندارد   یدارا که جیراسپ  مقطیعات  ؛ردیگ یم

 منظویر  بوه  بواال  های دایرهدر  هستند، 1شده در جدول دیق

بورش   شوکاف با درنظر گرفتن برش بازده  حداکرر کسب

لحواظ شودند  بوازده بورش      رگیکود ی کناردر  متر میلی ۵

                                                           

1. Travers  
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 کول مسواح.   میتقسو به مقطیعوات متوداول از    بینه گرده

 بوه مسواح.   یسطح مقطع محصیالت متداول استحصال

  (2)شکل  شید میمحاسبه  افتهی برش ۀبین گردهمقطع 

 
؛ ب( برش ال پشتذفی اولین الف( برش ح .چپبه  راست شده در شکل از داده نشانترتیب  بهقامه کردن  صورت به بینه گردهبرش  .2شکل 

 الوار؛ ی( الوار آماده برای برش ثانویه نهایی تهیۀ د( برش  ضخامت الوار؛ ؛ ج( برش مماسی موازی بهال پشتحذفی دومین 

 ایبه اجز جیرامقطوعات  یۀثانوبازده برش  محاسبۀ

 یمصنوعات چوب

مصونیعات   ایاجوز  یضخام. و پهنوا  یبررس نیادر 

سوواخ.  ۀعموودد واحوود در چنووتیلیدشووده  چوویبی

 ،میفور  ،چیبنکا یها کارخانه رینظ یمحصیالت چیب

و  شود گیوری   اندازه چیب بادوا  عیصناچیب و مایس

 جیو را آالت چیب لیتبدبا  اانییهبرش  عاتیضا مقدار

 بورش  شکافبا احتساب  یمصرف یها به مقارع چیب

  شدمحاسبه یدگی و رنده و گندگی کش همو 

سهات    یبهرا  الزمتهر   تآال چهو   یاسم ۀانداز نیتدو

   1روش مهندسی معکوس به یمصنوعات چوب ایاجز

کوه از   شوید  یمو به علمی گفته  روش مهندسی معکیس

کشف اصویل  فرایند و در واقع  رسد یم پرسشپاسخ به 

                                                           
1. Reverse Engineering 

که از رریو    اس.، سیستم یا دستگاه ءیش کیفناوری 

ن حاصوول آ، ابعوواد و عملکوورد سوواختار لیوووتحل هیووتمز

 لیو وتحل هیو تمزبا جداسازی اجزا و    این روششید یم

جدیود بوا ویهگوی    نمینوۀ  ایماد زمینۀ ن آعملکرد شییۀ 

را  ن محصویل آروش تیلیود  سازی  بهینهو  فرد منحصربه

مصونیعات   ۀدهنود  لیتشک اینالیز اجزبا آ  دکن یم فراهم

روش مهندسووی معکویس و احتسوواب ابعوواد   بووهچویبی  

بوا   تآال چویب ابعواد اسومی   ن، آ ۀدهنود  لیتشک یاجزا

یدگی ابعواد  کشو  هوم متر و  میلی ۵احتساب شکاف برش 

 بینوه  گورده برش  برایکنی  خشک چیبفرایند چیب در 

    [17] شید میمحاسبه 

 الز  خشوک  آالت چویب  یینهاابعاد  محاسبۀپ  از 

 یهوا  کارخانوه در  یمصنیعات چویب  ایساخ. اجز یبرا

 بورای  ،چیب بادوا  عیصناچیب و مایس ،چیبنکا ،میفر

 زانیو م(  تور  یاسوم ) ابعواد   بینوه  گورده ابعاد بورش   نییتع
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 آالت چوویب یینهوواو پرداخوو. در ابعوواد  یدگیکشوو هووم

ضوخام.   سطیح یبار رنده برا اندازۀلحاظ شد   خشک

 ۀکویر در  کوردن  خشوک بعود از   یقطعات چیب یو پهنا

 زانیووممنظوویر شوود   متوور یلوویم 3 یکنوو خشووک چوویب

 بوه  یکنو  خشوک  چیب کیرهدر  آالت چیب یدگیکش هم

نصوب در محول مصورف     یبرا الز  یینهارریب.  مقدار

راش  ۀگینو  ،بینه گردهبازده برش  یدارد  در بررس یبستگ

 ،یآن در سواخ. مصونیعات چویب    ادیو زمصرف  دلیل به

 محاسبات قرار گرف.  ایمبن

در این راش  ۀگینتر  آالت چیبابعاد  یاسم ۀانداز

 شوده  یمعرفو ب  روش امطو  1براسواس رابطوۀ   تحقی  

و  یبنوود فرموویل( 1۹۸۸) تووانایکیاوسوونا و تیسوو  

    [17] شدمحاسبه 

(1)  1w dS S H P K    

 ،(متور  سانتی) تر آالت چیب یاسم ۀانداز Sw، که در آن

Sd  (متور  یسانت) درصد ۸در رریب.  آالت چیبابعاد ،

P  .شده از سطیح چیب بوا   الیۀ برداشتهمقدار ضخام

 ضوریب واکشویدگی    α،(متور  یسوانت ) رنده و گنودگی 

ناشی از تغییر رریبو. چویب از حالو. خشوک بوه      

 H و ،(متور  یسوانت ) مقودار شوکاف بورش    Kمرریب، 

                 اس.  )درصد(مقدار تغییر رریب. 

 و بحث جینتا

 متداول برش یها وهیشدر  بینه گردهبازده برش 

بوا روش   بینوه  گورده بورش   یهوا  بازدهمتیس   3 شکل

متووداول را نشووان  آالت بچوویبووه  چهووارتراش بوورش

از  چهوارتراش  صویرت  بوه  بینوه  گردهدر برش   دهد یم

بوا   ییهوا ال پشو. بسته به قطر آن  بینه گردهچهار سطح 

 چهوارتراش   در روش شوید  یمو متفاوت گرفته  یپهنا

متووداول  هووایاز پهنا یکووی ایبرمبنووبوورش  شووروع

 بینوه  گردهبرش دو   یبرا و ردیگ یمانما   آالت چیب

د و برش دو  عمید نچرخان می بینه گردهواگن  یرا رو

و این عمل بورش توا    شید میبر سطح برش اول اجرا 

اداموه   چهوارتراش استحصوال  و  ال پش.حذف آخرین 

علو.   بهالیار و تراورس  ،چهارتراشبرش  در  ابدی یم

ابعواد مناسوب منطبو  بور ایون       داشوتن بیشتر و  پهنای

نعل، دونعول     مقطیعاتدارند را بیشترین بازده ،روش

 چهوارتراش کمتور در بورش   پهنوای  سوبب   بهو قنداق 

تر نسب. بوه سوایر    با ابعاد بزرگ ال پش.میجب ایماد 

، لنعو دورریز برش رو  ازاین ؛دشین یممقطیعات رایج 

بیشوتر از سوایر    سو. ال پش.دونعل و قنداق که همان 

    اس. 1جدول  در مقطیعات

 
 متداول آالت چوببه  چهارتراش صورت به بینه ردهگبرش  یها بازدهمتوسط  ۀسیمقا .3 شکل
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روش  بوه  بینوه  گردهبرش  یها بازدهمتیس   4 شکل

در  دهود  یمو متداول را نشان  آالت چیببه قامه کردن 

)کواس   ال پشو. حوذف   بورای  برششروع ، هشییاین 

خویرده   بورش مقطوع   پهنوای که  اس.ریری  (پهلییی

الویار   ابعاد مقطیعات متوداول چویبی نظیور   بر منطب  

 ،باشود  تر کیچکهرچه ابعاد مقطیعات رو  ازاینباشد  

بوازدهی بورش    ،تور  کیچوک  پهنایبا  ال پش. حذفبا 

در بوورش مطوواب  نموویدار بنووابراین   بایوود افووزایش مووی

تخته نسوب. بوه   کمتر  پهنای عل. به ،به تخته بینه گرده

بوا   ال پشو. بوا حوذف   دیگر مقطیعات نظیر توراورس  

رش بیشترین بازدهی را نسب. کمترین پهنا در شروع ب

بووه دیگوور مقطیعووات دارد و در سووایر مقطیعووات     

 یال پشو. دلیول تفواوت ضوخام.     بوه یافتوه نیوز    برش

 بازده برش متفاوت اس.    ،شده حذف

بورش   یهوا  پوراکنش درصود بوازده    ۀدامنو  ۵شکل 

بوه  بینه،  ی مختلف گردهقطرهادر بینه  چهارتراش گرده

افوزایش قطور    بوا   دهد یآالت متداول را نشان م چیب

سبب امکان جویر کوردن بهتور     بینه، بازده برش به گرده

بینوه بهبوید    ابعاد رایج مقطیعات چیبی در مقطع گرده

 ۹/۵1و بازده کل بورش در روش چهوارتراش    ابدی یم

 درصد اس. 

 

 
 لمتداو آالت چوببه  کردنقامه  صورت به بینه گردهبرش  یها بازدهمتوسط  ۀسیمقانمودار  .4 شکل

 
 متر سانتی 100 تا قطر یها بینه گرده یمتداول رو  آالت چوببه  بینه گرده چهارتراشبرش  یها بازدهدرصد  پراکنش ۀدامننمودار  .5 شکل

 متر سانتی 5 یبا نمو قطر
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بورش   یهوا  بوازده درصود   پوراکنش نمیدار  6شکل

در قطرهوای مختلوف    کوردن صیرت قاموه   به بینه گرده

 بوا   دهود  یمو متداول را نشان  التآ چیببه  ،بینه گرده

سبب امکان جیر کوردن بهتور    به، بینه گردهافزایش قطر 

 بوازده  ،بینوه  گردهابعاد رایج مقطیعات چیبی در مقطع 

 یقطرهوا ایون روش بورش در   و  ابود ی یمبرش بهبید 

میانگین بازده کل   بازدهی بیشتری دارد بینه گرده بیشتر

 . درصد اس 6/60 قامه کردندر روش  برش

بینه  برش گرده، 4و  3های  براساس ارالعات شکل

ترتیوب   بوه چهارتراش کردن و قامه کردن  های روش به

دارد  روش چهوارتراش   زیو درصد دورر 4/3۹و  1/4۸

درصود   7/۸روش قامه کوردن   بینه نسب. به کردن گرده

عل. تفاوت بوازدهی دو روش،   دارد  یشتریب زیدورر

ه کردن، نظر به امکان شییۀ برش آنهاس.  در شییۀ قام 

انتخاب اولین سطح برش براسواس انتخواب کمتورین    

پهنا از ابعاد رایج مقطیعات چیبی و در نتیمه حوذف  

ال با حداقل پهنای ممکن، بوازده بورش بیشوتر از     پش.

مطالعووه نشووان  ایوون جینتوواروش چهووارتراش اسوو.  

بینوه بوه ابعواد     بورش گورده   یسنت یها یهیکه ش دهد یم

بوا  های قامه کوردن و چهوارتراش    روششامل متداول 

سوبب ضوایعات زیواد     بوه  درصد 2/۵6 بازدهیمتیس  

 تیجیه اقتصادی ندارند   

بوه   یآالت سونت  نمیدار بازده برش چویب  7شکل 

را نشوان   یساخ. مصنیعات چویب  یقطعات الز  برا

سوبب ابعواد بوزرگ و     الیار و الیار کیتواه بوه    دهد یم

تور قطعوات    راحو. امکان جیر کردن بهتر و انتخواب  

سواخ.   یبورا آالت الز   براسواس ابعواد چویب    برش

 6/66میوزان   ی، بیشوترین بوازده را بوه   مصنیعات چویب 

آالت  چویب  یوۀ بازده بورش اانی درصد دارند  متیس  

 درصد اس.  60ی ساخ. مصنیعات چیب یبرا یسنت

 
 متر سانتی 100 تا قطر یها بینه گرده یمتداول رو آالت چوب به بینه گرده کردنبرش قامه  یها بازدهدرصد  پراکنش ۀدامننمودار  .6 شکل

 متر سانتی 10 یبا نمو قطر

 
 یساخت مصنوعات چوب یبرا الزمبه قطعات  یسنت آالت چوب یبرش ثانو یها بازدهمتوسط  ۀسیمقا .7 شکل
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تیلید  برای اانییهو  یهبا احتساب مممیع برش اول

 7/33رش کل توا  بازده ب ،بینه گردهمصنیعات چیبی از 

ن آو در پوی  انودک  درصد تنزل دارد که این بوازدهی  

تیجیه  ،ی متداول برشها روشبرش در زیاد ضایعات 

محصویالت   ۀهزینو  سوبب افوزایش  و  رداقتصادی نودا 

مشکالت اقتصادی زیوادی را بورای   و  شید میتیلیدی 

                    کنندگان در پی دارد  مصرفی و بر چیب یها کارخانه

 ۀبها انهداز   یبه قطعهات  بینه گردهبازده برش  محاسبۀ

 یسات  مصنوعات چوب یبرا الزم یاسم

 یهوا  انودازه  نیتودو بوا  نظر بسیاری از محققوان   براساس

با پهنوا و   یسنت آالت چیباز ورود  بینه گردهبرش  یاسم

 یکنو  خشوک  چویب  ۀکیربه داخل  ازیناز  شیبضخام. 

 نود یافرهتور  ب کنتورل خید میجوب   که شید یم یریجلیگ

 یهوا  بیتخراز  یناش عاتیضا کاهش ،یکن خشک چیب

 تورک شودن و   ینواودان  ،یدگیتاب )شدن  خشک یکیمکان

و  کنوی  خشوک  چویب  ۀکیردر  ی( قطعات چیب یخیردگ

 منظویر  بوه   شوید  یمو  کوردن  خشوک  ندیافر ۀنیهز کاهش

 میمسوتق  لیتبود روش  ،بینوه  گورده کاهش ضایعات برش 

 یبورا  ویوهه  بوه  الز  ید اسوم بوا ابعوا   یبه قطعات بینه گرده

بهتر قطعوات  چیدن امکان  دلیل به کیفی.، کم یها بینه گرده

و  بینوه  گورده ریزی برای برش  برنامهتر در  با ابعاد کیچک

بوا حوداقل    بینوه  گورده تور عیویب    .امکان حوذف راحو  

منووابع چوویب   لیتبوود یبوورا یارؤمووروش ضووایعات، 

بوا ارزش محسویب    یچویب  یهوا  وردهافور بوه   کیفی. کم

  [20-1۸] شید می

سواخ.   ۀعمود  هایواحد یبا بررس  یتحق نیادر 

 یبورا  الز  آالت چیب یابعاد اسم ،یمحصیالت چیب

روش مهندسوی   بوه  یمصونیعات چویب   یاجزاساخ. 

مصنیعات چویبی   یگیری ابعاد اجزا اندازهبا  معکیس

نظیر کمد، میز و صندلی، تخ.، کتابخانوه و سوروی    

،  یدگیکشو  هم. ناشی از میزان اف افزودنبا  شپزخانهآ

مصنیعات چیبی  یبرش، رنده و گندگی به ابعاد اجزا

 یاسووم یهووا ضووخام.  (3)جوودول  شوودمحاسووبه 

 ریو متغ متور  سوانتی  7/6توا   4/1 ۀدامنتر در  آالت چیب

بوا   آالت چویب درصود   ۵/۸0حدود  نیب نیااس.  در 

را دارنود    متور  سانتی ۵/3از  کمتر یضخامت یابعاد اسم

 یهوا  ضخام. که شید یم شنهادیپ بینه هگردبرش  یبرا

 یهوا  ضوخام. و  بینوه  گورده  یانیم یبزرگ از قسمتها

دارنوود از  زیو ن زیوادی مصورف   زانیووم کوه  تور  کیچوک 

 ی  پهناهوا ابنود یبورش   بینوه  گورده  ییپهلی یها قسم.

 متور  سوانتی  ۹/21تا  4/1تر در دامنه  آالت چیب یاسم

درصوود از  76حوودود  نیبوو نیووااسوو.  در  ریوومتغ

 متور  سانتی 11از  کمتر یپهنا یبا ابعاد اسم التآ چیب

در بوورش  ال پشوو.ضووخام.  کوواهش یدارنوود  بوورا 

در  پهنوا  نیتور  کیچوک بوا   یقطعوات  ، انتخواب بینه گرده

 شیافوزا  منظویر  بوه  ال پشو. شروع برش برای حوذف  

 افوزار  نور  با اسوتفاده از    شید می شنهادیپبرش  یبازده

بورای   ینوه ب گورده بورش   یساز هیشبعملیات  14 اتیکد

برش  شکافبا احتساب  متر یسانت 110 تا 30قطرهای 

ابعاد  ی بامصرف آالت چیباستحصال  ایبر متر یلیم ۵

بوازده   ۸ در نمویدار   گرفو. ( انموا   3ی )جدول اسم

محاسوبه   یبا ابعواد اسوم   آالت چیببه  بینه گردهبرش 

 نوه یب گورده  بیشوتر  یدر قطرهوا  یبوازده  شیافوزا   شد

نسب.  کاهشبهتر قطعات و  ردنکجیر  امکان عل. به

در  بینووه گووردهبووه مسوواح. مقطووع  ال پشوو.مسوواح. 

 بینوه  گورده بوازده بورش    نیانگیم  اس. بیشتر یقطرها

  شددرصد محاسبه  3/7۵
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 مصنوعات چوبیساخت  الزم برای آالت چوبضخامت  یاسم یها اندازه ینسب یفراوان ینزول بیترت .3جدول

 یضخامت اسم

(cm) 

 یفراوان

 یآمار

 ینسب یفراوان

( % ) 
 یضخامت اسم

(cm) 

 یفراوان

 یآمار

 ینسب یفراوان

( %) 

5/3 ۲۱۰ ۱8 ۱/5 ۱۲ ۱ 
۴/۲ ۱5۴ ۲/۱3 ۹/۲ ۱۱ ۹/۰ 

3 ۱۴۰ ۱۲ ۱/3 ۹ 8/۰ 
5/۲ ۱۲6 8/۱۰ ۲/۴ ۹ 8/۰ 
۲/3 ۱۲۴ 6/۱۰ 7/3 6 5/۰ 
6/۴ 7۱ ۱/6 7/۲ ۴ 3/۰ 
۹/۱ 57 ۹/۴ 5/۴ ۴ 3/۰ 
6/5 ۴۲ 6/3 ۲/6 ۴ 3/۰ 
۴/۱ 3۴ ۹/۲ 6/۱ ۲ ۲/۰ 
3/3 3۱ 65/۲ ۴ ۲ ۲/۰ 
۱/۴ ۲3 ۲ ۱/6 ۲ ۲/۰ 
7/6 ۲3 ۲ ۲/۲ ۱ ۱/۰ 
6/۲ ۲۲ ۹/۱ 8/۴ ۱ ۱/۰ 
7/5 ۱7 5/۱ ۲/5 ۱ ۱/۰ 
8/۲ ۱۴ ۲/۱    

 

 
 بینه گردهمختلف  یقطرهادر  یابعاد اسم به قطعات با بینه گردهبرش  یها بازدهنمودار درصد  .8 شکل

 گیری نتیجه
بررسی عملکورد واحودهای صونایع     براین تحقی  در 

و  بینوه  گورده بورش  سونتی  ی هوا  روشزمینۀ چیب در 

راهکوار   معرفوی نیوز   ون به مصنیعات چیبی آتبدیل 

تغییر ابعواد  نظر امکان  از بینه گردهبهبید وضعی. برش 

گیری از روش مهندسی معکویس و   بهرهبا برش سنتی 

تیکود  ا افوزار  نور  با  ی اولیه و اانییهها برش یساز هیشب

 ،بینوه  گورده بورش  ی سونتی  ها روشدر   شدتمرکز  14

 ،ابعواد ن آ به بینه گردهو برش  ابعاد سنتیانتخاب  عل.

حمل این مقطیعات از جنگل بوا تیجوه    قابلی. صرفاً

بوا   تازگی بهکه اس. در گذشته  به محدودی. امکانات

ی و اجوورای روورح  بوور چوویب یواحوودها تیسووعۀ

 بوازده  کوم  بورش یۀ شوی تغییر ایون   ،برداری جنگل بهره

 کوه  دهود  یمو مطالعوه نشوان    نیا جینتا  اس.ضروری 
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بورش   )به ابعاد متداول  بینه گردهبرش  یسنت یها یهیش

 زیو دورربوا متیسو     چهوارتراش قامه کوردن و   ،( یهاول

 الز متداول به ابعواد   آالت چیبدرصد و برش  ۸/43

بوا متیسو     یمصونیعات چویب   ایسواخ. اجوز   یبرا

بوا احتسواب مممویع بورش       .اس درصد 40 زیدورر

تیلیوود مصوونیعات چوویبی از   بوورای اانییووهو  یووهاول

  داردکواهش  درصد  7/33بازده برش کل تا  ،بینه گرده

 ابعواد  دلیول  بوه دو روش سونتی بورش   کم این بازدهی 

و نیز ابعاد مقطیعات خارج از اندازه در  ال پش.بزرگ 

در جه. بهبید بازده بورش    اس.مراحل برش اانییه 

روش سنتی، برش قامه کردن نسب. بوه بورش    بهه اولی

بوووازدهی بیشوووتری دارد و در صووویرت  چهوووارتراش

و تبودیل   بینه گردهروش چهارتراش، برش  یریکارگ به

شکل نسب. به مقطع مستطیلی بوازده   مربع آن به مقطع

در روش قامه کردن نیز در بورش بورای    بیشتری دارد 

قطعوۀ  ممواز   پهنوای انتخواب کمتورین    ،ال پش.حذف 

بازده بورش   بهبیدتخته( برای  پهنایابعاد ) استحصالی

    شید پیشنهاد می

در ایوون تحقیوو  بووا اسووتفاده از روش مهندسووی    

سوواخ.  بوورای الز اسوومی قطعووات ابعوواد  ،معکوویس

بورش  پیشونهادی  برنامۀ مصنیعات چیبی برای اجرای 

بوه   بینوه  گورده بورش     بوا شود  یریو گ انودازه  بینوه  گرده

و انتخواب محول   ( 3)جدول   الز یاسم یها ضخام.

و تعیین محول  پهنا  با حداقل ال پش.برای حذف  برش

براسواس ابعواد    بینوه  گورده ی بعودی در مقطوع   ها برش

افوزایش  درصد  3/7۵ زانیبه م برش بازده ،الز اسمی 

 ،روش سونتی   بوه نسوب.  زیواد  این بوازده     عل.یاف.

ضایعات ناشوی از ابعواد   کاهش و  ال پش.کاهش ابعاد 

رو  ازایون   اس.از اندازه در برش اولیه و اانییه خارج 

بوا  به ابعاد اسومی   بینه گردهروش برش مستقیم اجرای 

بورش   ی سونتی ها روشجایگزین  عنیان به بیشتربازده 

  شید میپیشنهاد 
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