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 مقدمه
بناسی   درجاه  ،با توجه به کمبود هناب  چوبب در کشور

ناو  هیار     بار ایاان  قطار صانوبر     ای کام  گرده
هیاازان یااودد ب و تنایااب  ۀکننااس توانااس تعیااین هااب
 ای قطری برای  ر صانع  باشاس. صانوبر ای     طبقه
 30ای  کمتار  قطری ۀقطر در هحسود کم ۀا گردیقطر  کم

. صنای  هتفاوتب در ایاران  [3-1] قرار دارنس هتر  یانتب
کنناس. چاوب گارد     صنوبر ایاتفاده هاب   گردو ای چوبِ

ناس و  ک صنوبر نیای صنای  ایران را یری  برطار  هاب  
 چاوب گاردو  شاود.   هاب  باعث کنسی تخریاب جنگال  

 و در ،)تیر برق، هخاابرات( عنوان تیر چوبب  به صنوبر
 ،بنسی قالب ۀهیار  نجاری و تخت برای ا  بری چوب

چیاه،   تختاه  ،چوب، روک  خرده تخته  صنای در  نیزو 
. [4شاود ]  ایاتفاده هاب  یاایی    و کبریا   ،یایی کاغد
چوبب در هقابل تقاضاای   ۀهواد اولی ۀنبودن عرض  کافب

آن در ایران ا میا  چاوب را بای  ای پای  نمایاان      
ایدیااد   و قیم  آن را بسیار افزای  داده ایا .  کرده

تولیااس  ۀآن افاازای   زیناا بااه تباا قیماا  چااوب و 
 ای صنای  چاوب در ارتبااط باا هاواد اولیاه       کارخانه

باعث شسه ای  که هشکالت فراوانب در اهر خریس و 
فروش چوب ایجاد شود، ییرا  نگا  خریس و فاروش  
و تحویل چوب طرفین هعاهله با توجه به هناف  خاود  

کننس. این اریشایابب   هب بنسی  درجهابب و ی را اریش آن
ایان قضاوت جها  تعیاین خاواص چاوب بارای      

 بناسی بیاری    ای درجاه  . روش[5] هیر  آن ای 
 ا میاا  ییااادی در هیااار  صاانعتب چااوب دارد.  

 بیناه  گارده گیری عینب هعایب  چشمب و انسایه ۀهشا س
ا انجمان  یا ایاران   1275 بناسی   درجهقواعس  بر ایان
قواعااس  ایااانباار و  مچنااین  آهریکاااداری  جنگاال
 بنسی  درجهایران و قواعس هلب  8073الوار  بنسی  درجه

ا الوار ی ر گرده  ۀگوینس. درج بیری هب بنسی  درجهرا 
شاسه بارای  ار      هقسار هجای هعایاب تعیاین   بر ایان

هشااخص  بنااسی  درجااهدرجااه در قواعااس ایااتانسارد 

قطر بر ایاان هعیار اای     ای گرد کم  چوب شود. هب
 اا در  ار     شونس و این چاوب  هب بنسی  درجههتفاوتب 

 ۀنیای اای ویای   بار ایاان  هنطقه و در  ار کشاوری   
 ۀنیای اای ویای   شاونس.  هاب  بناسی   درجاه شان  هیرفب

یاایی    کبریا   ۀهیرفب به این هعنب ای  که کارخان
قطر صانوبر    ای کم گیری نیای به گرده  تبریز برای چیه

اشبا   ۀخانیدگب دارد و کار  خی ۀای و بسون هیل ایتوانه
 ای تیری باا طاول و    شهر نیای به گرده چوبب قاهم تیر

تحقیقات هتفاوتب هقسار هقاوه  هجای هشخص دارد. 
انجاا   بناسی   درجاه  ۀدر داخل و خاره کشور در یهین

 .شسه ای 
 اای صانعتب    برای تما  گارده  بنسی  درجهقواعس 
صنوبر و الوار ای ایتحیاالب   قطر کم ای  هاننس گرده
. تسوین این قواعس فق  ای   بهینه چی  جه  هیر

 ای شمال کشور انجا    ا و الوار جنگل بینه گردهبرای 
قواعس داخلب هوجود و  بر ایانتوان  شسه ای  و هب

بنسی هنایبب برای  هجیایر قواعس ایتانسارد، قواعس در
 د.کرتسوین صنوبر  قطر کم ای  گرده

 ا  بینه گردهبیری برای تعیین هیار   بنسی  درجه
 ای چاوبب و   و قیم  این فرآورده ای و الوار چی  

د س.  ثیر قرار هبی ا را تح  ت آن ۀاریش افزود هتعاقبا 
طاور تجرباب قواعاسی     ه ای صنای  چوبب با  کارخانه

برای خریس چاوب صانوبر دارناس و ای خریاس برخاب      
نظار   صانوبر دارای هعایاب صار     قطار  کم ای  گرده
هاشینب  بنسی  درجهبرای  بنسی  درجهکننس. حتب این  هب

 هعایب الاوار هخیوصاا    در این صورت و ای چی  
و گیاری   اناسایه بیاری  صاورت   بهیو  هیانب  کیدر 

شااود.  هخاارب انجااا  هااب غیاارگیااری  انااسایهیااپس 
غیار هخارب    بناسی   درجاه ک نو  یتنشب  بنسی  درجه
الاوار   ۀهقاوها  هکاانیکب، درجا    بر ایاان که  ای 

 [.6] شود هشخص هب
بار   ای شامال کشاور     ای قطور جنگل بینه گرده

. اناس  شاسه بنسی  درجه شان خیوصیات ظا ری ایان
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 اا در   بینه که این گرده د س هببرریب نشان این نتایح 
، درجاۀ دو ، درجۀ یاک همتای،  ۀپنح گروه شاهل درج

 و گیرناس. ابعااد   و خاره ای درجه قرار هاب  ،درجۀ یه
 بیناه  گاروه گارده  پانح  هیزان هجای هعایب  رکاسا  ای  

باار ایااان ایاان برریااب،  و  شااسه ایاا هشااخص 
 1275 ۀبناسی ایاتانسارد هلاب ایاران باه شامار       درجه

 بار ایاان  قطر صانوبر    ای کم گرده. [5شس ]اصال  
 ۀ ااای حاشاای هعیار ااای حسااابساری شاااهل شاااخص

 بنسی شاسنس.  یر گروه یربه ۀو نقط ،فروش، یود وییه
طاورتر را نشاان    ای ق ا می  گروهآهسه  دی  هب نتایح
د س، چون با افزای  قطر، یرع  تولیاس و حاریم    هب

 اای رکاود     حیاات در دوره  ۀاطمینان و شاانس اداها  
تولیاس   ،چیاه  شود. اگر  س  کارخاناه تختاه   بیشتر هب

قطرتار    اای کام    و کسب یود حساکثر با گروه ،هغزی
جاای گاروه    باه  هتار   یاانتب  15باشس، بایس ای گروه تا 

کلاب  طاور    باه ایاتفاده کناس.    هتار   انتبی 20تا  01/15
ترتیب هطلوبیا     بنسی اقتیادی به بنسی یا درجه گروه

 30تاا   01/25  درجۀ یاک   گروه یا ای به این شر  
  هتار   یانتب 25تا  01/20  درجۀ دوگروه یا   هتر  یانتب

گاروه یاا     هتار   یانتب 20تا  01/15  درجۀ یهگروه یا 
 اای   . تارویح ییساتم  تار ه  یاانتب  15  تاا  درجۀ چهار

بوهب هاننس ییستم تولیسی ییار کوچاک   ۀشس فناوری
با توانایب و باایده و یارع  تولیاس هنایاب، باعاث      

تار صانوبر هانناس     قطار   ای کام  شسن گروه تر اقتیادی
 .[4] شود  ای قطورتر هب گروه

بیاری هعماوچ     ۀشاس  بناسی  آچت درجه در چوب
. ای  ای عیوبترین عیب  انحرا  الیا  هواد بحرانب

 ا اثر گره هثبا    اها هواردی  م وجود دارد که در آن
 ۀ اا باه هحایاب    ب و گاره یای . هثال  اثر کاان پهلاو  

شاود. هعایاب    حساکثر تن  و یفتب چوب افزوده هب
ک ای یا و هحال  ر  ، ای هجتم   ا، گره هربوط به گره

 ا هشکل تعیین نسب  هقاوه  اعضای خمشاب را   آن
 ۀ اا هسانل   الیا  در اطارا  گاره   س. شیبکن بیشتر هب

بنااسی فقاا  در هااورد  هشااکلب ایاا . قواعااس درجااه
 ه ا چوب اطارا  گار   ب کاربرد دارنس که در آنیاعضا

آچتاب کاه    یالم و بسون پویایسگب باشاس. در چاوب   
هیر  یاختمانب نسارنس، هقسار کم پوییسگب هجاای  

 [.7] ای 
عناوان تیارو در    تاوان باه   را هب قطر کم ای  گرده

ه این ایاان هشاخص شاس     ا ایتفاده کرد. بر گراهبزر
قطار ییااد شاسه و در      ای کام  که تقاضای گردهای  

قیم  باچی  عل  آینسه نیز ییادتر خوا س شس و این به
که باعث افزای  تقاضاای   ای  ای با قطر ییاد  گرده

 ۀشود. بیشترین هیار  کالیا   هحیول جایگزین هب
تا  10ر ر حسود قط ا د  ای گرد در بزرگراه قطری تیر

 ایا   هتار   یانتب 5/17تا  15و یپس  هتر  یانتب 5/12
 ااای  قطاار در کارخانااه  ااای کاام . کاااربرد گاارده[2]

 برریاب و  تحلیال  آهریکاآریزونای شمالب بری  چوب
 اای    اا باا قطار    ایان چاوب  حجم تولیس  شسه ای .

بارای   یاع  شیف  کااری  8هتفاوت در طول هست 
در ر قطا  کم ای  . گردهای شسه  هحایبه این کارخانه

طور عماسه کمتارین حجام      به ،یاع  شیف  کاری 8
 ای با قطر بزرد داشاتنس.   گرده در هقایسه باتولیس را 

 برگش  یارهایه هرباوط باه   این هطالعه نشان داد که 
 اای گارد    چوببرای  برداری و حمل تا کارخانه بهره

 94/27یا ای این قطر تاا قطار    هتر  یانتب 86/22با قطر 
 اای گارد باا     چوببرای درصس و  10 هتر برابر  یانتب
درصاس   25 تار هعاادل   بازرد یا  هتر  یانتب 94/27قطر 
ایان تجهیازات در صاورت      ۀبرگشا  یارهای   .ای 
تار ای   یری  ، ای با قطر ییاد گرده برداری و حمل بهره
قطر انتهای باریاک   عموچ ه .ای قطر کم   ای با گرده
روکشاب  بارای هیاار     اا   بیناه  گارده  پویا    بسون
 ای تار  بری بزرد چوب هتر، برای  یانتب 30ای  تر بزرد

( 20)و شاایس   5/7تیر اا  هتر، برای   یانتب (15 )یا 12
یاایی   خمیار کاغاد   چوب یاا  برای خردهو  ،هتر  یانتب
 10اگرچاه   ایا    هتار   یاانتب  (7 )یاا  3 ای تار  بزرد
ا  اای با   برش گارده  عموهی  بیشتری دارد. هتر  یانتب
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ییارا   ،ایا  هعماول    غیار  هتار   یانتب 15ای   قطر کمتر
شاسه باه حجام     تبسیل نسب  حجام چاوب اره   عاهل
آوری  عمال  ۀو  زین ای اصلب خیلب پایین  ۀبین گرده
ایان ضاریب    .یا   ای کوچاک خیلاب باچ   بینه گرده

 یبنس   ای هتنو  هتفاوت ای . گروه تبسیل برای گونه
هتار(   ب )باه هیلاب  قطر کوچک انتهاای دیگری نیز برای 

، 399-300، 299-200، 199-150 شااهل   اا  بینه گرده
 .[8وجود دارد ] 400+ 

و  یبیاار بنااسی  درجااهای باارای تعیااین  هطالعااه
بارد انجاا  و    یاوینب  ۀگونا   خواص چوب ای چهار

ص شس که بسیاری ای هعیار ای هورد ایتفاده در هشخ
 اا    ای خاصب ای آن بنسی بیری الوار با وییگب درجه

تواناس هانناس    بنسی بیری نمب  در ارتباط نیس . درجه
بناسی   درجه. [9بنسی تنشب هاشینب دقیق باشس ]  درجه

اچیتیسیته و خما   ماراه باا     چوب بر ایان هسول
بنسی بیاری ا میا  ییاادی دارد. کاربرد اای       درجه

بنسی در تایوان  کر شسه و  ییادی برای این نو  درجه
بنسی بیری طباق   رجهد. [10] ای در حال گسترش 

بااا هعیار ااای خاااص باارای    NF52001ایااتانسارد 
فاار و نوهاال وجااود دارد. ایاان   ااای دوگااالن گونااه

 اای   عارض حلقاه   هعیار ای خاص ایتانسارد شااهلِ 
، 1 اای صامغب    اا، کیساه    ا، تارو  یالیانه، ابعاد گره

آباب   و عیاب لکاه   ،الیا ، باختگب ۀپویتب، یاوی درون
 ۀی ایان دو گوناه یاه کالیا    . این ایتانسارد براای 
را با هقاسار هجاای    ST1, ST2, ST3 بنسی شاهلِ درجه

 EN388ایاتانسارد   C30, C24, C18عیوب بر ایاان 
 اای   خیوصیات هکانیکب گرده. [11کنس ] هعرفب هب

 2هتار( کااه چریسایو     یاانتب  23ای   قطر )قطر کمتر کم
نشسه دارای گروه  بنسی  ای درجه بینه برریب شس. گرده

شاسه دارای   بنسی  ای درجه بینه و گرده، C14قاوهتب ه
 ,C14یاا   C16, C20 اای هقااوهتب    ترکیبب ای گاروه 

C18  هقاوها   ایا  بناسی بیاری    بر ایان درجاه .

                                                      
1. Pitch pockets  
2. Laricio Pine 

 ,DIN 4074 ا بر ایاان ایاتانسارد ای    هجای درجه

VPS-SRT-2, Pr EN 544     هحایابه و باا ایاتانسارد
EN14081-2  ارد و تارین ایاتانس   هقایسه شس. هنایاب

. بااایده و ایاا  VPS-SRT-2بنااسی بیااری  درجااه
 بار ایاان   طار ق  اای کام   خیوصیات هکانیکب گرده

و خااره ای درجاه    ،درجاۀ دو ، درجۀ یاک ایتانسارد 
 .[12] ارییابب شسنس

در  بناسی   درجاه به برخب ای عیوب هتساول بارای  
 اایب   گردگسیختگب به شکا . اشاره شسه ای  اداهه
وجاود    ساد دوایر یالیانه بهحلقوی در اهتصورت  بهکه 
. گردگسیختگب اگر فق  باه  [6شود ] گفته هبآینس  هب

ین تنه و در یرکلف  هحاسود نشاسه و   ی ای پا قسم 
در حسود نیف شعا  هقط  عرضب باوده و در تماا    

 اا را باه    توانس اریش تنه هب ،تنه اداهه پیسا کرده باشس
هیزان ییادی کا   د س کاه در ایان صاورت بارای     

کاان پهلاویب،    .[5] نیسا   ای بااریش هجای  بچو
 ای  کناره یقطعه الوار به ایتثنا ۀکنار در فقسان چوب

در این قسام     ای  شسه )تیزی گرفته شسه( صیقلب
. اگر کان پهلویب بیشتر ای شود نیز هشا سه هبپوی  

کردن نباشس  برآهسگب یا ناهنظمب هجای حاصل ای رنسه
ارت بیشاتر ای  یا در عرض یاک یاطح باریاک خسا    

یوراخ گره هجای نساشته باشس، برای یک فوت هجاای  
بیناه در   نبودن شعا  یاطح هقطا  گارده    کسانی .ای 

اثار نا ماا نگب رشاس     کاه بار  را آن  گوناگونجهات 
 آیاس ضاریب پارابلوهیاسی    وجود هب هدرخ  ب ۀیالیان

کاا   قطاری    گویناس.  )ناهنظمب یاطح هقطا ( هاب   
 ر هتر طول را  یایا به هتر  یانتببینه بیشتر ای یک  گرده

در صورتب که هحور اصالب   ضریب هخروطب گوینس.
ر اثر چناسین باار   بیا  نکنسای یک خ  هستقیم پیروی 

 ،ک خا  هاارپی  درآهاسه باشاس    یا صورت  بهانحرا  
وضعیتب را  .ای ضریب خمیسگب  دارایای  چنین تنه

ناهنظم درخ  پهناای   ۀدلیل روی  یالیان که در آن به
یالیانه در یک طر  بیشتر ای طر  هقابل باوده  دوایر 
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و هغز در هرکز قرار نگرفته و به یاک یام  هتمایال    
 اا و   بیناه  . گردههرکزی گوینس شسه باشس ضریب برون

صاورتب اره شاونس کاه     ، بایس به این عیوبدچار الوار 
این نو   شسه هعایب کمتری داشته باشس. یطو  ایجاد

ایجااد   ی ای هعایاب یطح یاالم و عاار  که را  ا  برش
، و شایس این یاطح دارای  گوینس هب برش پاوکنس  هب

 .[6] عیوب جزهب باشس
ولاب   ،قطر هیاار  هتناوعب دارناس     ای کم گرده

 ا در یااخ  هحیاوچت    آن ۀچگونگب هیر  بهین
خیاوص در ایاران هطالعاه     جاه  و بهطور   بههربوطه 

نشسه و  نوی هشا سات تجربب کاافب در ایان یهیناه    
ایان هحیاوچت چاوبب     . پایساری تولیسیس  م نفرا

طوری که در  این ایان  مان اریش خاصب دارد و بر
شاسنس   بناسی هاب    ای با قطر ییاد طبقاه  گدشته چوب

قطار بارای هیاار  خااص       ای کم اهرویه بایس گرده
صورت بهیناه کنتارل و باه کاار      بنسی شونس تا به طبقه

نوبر در قطار صا    گارد کام     ای . چوب[4] برده شونس
کاغد ایران کاربرد ای بسایار ییاادی     و  چوب  صنای 

 باار ایااان ااا را  ای ایاان گاارده دارد و  اار کارخانااه
بناسی و خریاساری    خیوصیات هورد نیای خود گاروه 

با گردۀ صنوبر کنس.  ر گروه قطری و ابعادی یا  ر  هب
خواص و هعایب هشاخص کاربرد اای هعیناب دارد.    

قطار در    ای کام   هه ای گردبنسی این گرو تاکنون درجه
ایران انجا  نشسه ای  و در این صورت نیای بسایاری  

هشاخص برطار     ۀگروه و درجا  بر ایانای صنای  
. خوا س شس و اریش  رکاسا  هشاخص خوا اس شاس    

یب را انو  هیار  بهتارین کاار    بر ایان بنسی  درجه
 اا    ا دارد و در ایران نیز برخب کارخانه برای کارخانه

صورت  بهنو  هیرفشان  یایی بر ایان  ی کبرهاننس 
دارناس.   قطار  کم ای  تجربب قواعسی برای خریس گرده

برای پیمای  هیسانب بری  چوب ۀبنابراین فق  کارخان
با دقا  و یاهول  انجاا      بنسی  درجهانتخاب شس، تا 

بار  هیزان هعایب هجای  ۀا سا  این هقاله هحایب شود.

قطار صانوبر    م اای کا   گرده بنسی بیری  ایان درجه
 بار ایاان  بود که در نهای  بری  چوببرای هیار  

 اای   پیماای  هیاسانب ای کارخاناه   بایده  ر درجاه و  
شاود.   هاب و پیشانهاد  بنسی هشخص  ، گروهبری چوب
 ۀ ای این هقاله این بود که عیاوب گاره و هیلا    فرضیه

 اای   یدگب باعث کاا   بیشاتر درجاه در گارده     یخ
 ای  بنسی گرده ن درجهشود.  مچنی قطر صنوبر هب کم
 بر ایانهشخص  ۀقطر صنوبر باعث انتخاب درج کم

 شود.  نیای هیرفب هب

 ها مواد و روش
 کارگااه دو قطر صنوبر هورد ایاتفاده در    ای کم گرده

 ای آهل و بابل ای نظار هعیار اای خریاس و     شهریتان
 ای هیارفب غالاب    گونه شود. بنسی هب هیر  گروه

و  Populus euramericana اااا  ایااان کارخاناااه
Populus deltoids  اای دیگار    و گا ب گوناه  ای 

د. وشا  هاب هشاا سه   Populus nigra ماننس تبریزی 
و  پوی  بسیار یخ  بر ایان ا  شنایایب این گونه

هقارون باه    هحسودی  یهاانب  عل  هب و ای پیچیسه 
ایان   بنسی بیری دقیاق  درجهرو  این . اینیس صرفه 
 [8 ،6، 5، 4] علماب    ای هناب هعیار  ا بر ایان گونه

 [13] ایران 1275ایتانسارد ای  ۀشود. شمار انجا  هب
 بناسی   درجهبرای  1آهریکاداری  و قواعس انجمن جنگل

و قواعس  [14] ایران 8073ایتانسارد  ۀو شمار بینه گرده
به  الوار ایتفاده شس. بنسی  درجهبرای  2بنسی  درجههلب 

چشامب   ۀهشا سدارای که  ،بنسی  درجهاین نو  قواعس 
، ایا   بیناه و الاوار   گارده گیری عینب هعایب  و انسایه
هقسار هجای هعایب برای  گوینس. بیری هب بنسی  درجه

قواعاس ایاتانسارد   ایان  در گارده یاا الاوار     ۀ ر درجا 
 .ای هشخص  بنسی  درجه

 ااای تنااوری گااردآوری  یبنااس  گااروهاطالعااات 

                                                      
1. USFS (United State Forest Service  
2. NHLA (National Hardwood Lumber 

Association) 
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عیار ااای شنایااایب ه ،تنااوری یبنااس  گااروهشااود.  هااب
 در هناااب  علمااب و قطاار کاام ااای  گاارده یبنااس  گااروه

 ا و  در کارخانهکه ای  هعیار ایب شنایایب  مچنین 
ایاتفاده   قطر صنوبر کم ی ا  برای خریس گرده  ا کارگاه

قواعاسی تهیاه    تناوری  یبناس   گروه بر ایان شود. هب
صانوبر را   قطار  کام  اای   تاوان گارده   شود که هاب  هب

س بایده تولیس  ر درجه ایتانسارد د. یپکر بنسی  درجه
ا نسب  حجم الوار ایتحیالب به حجم کل  ر گرده ی

صنوبر  قطر کم ای  ابتسا گردهبنابراین شود.  هحایبه هب
 آهریکاا ایاران و   ۀبین گرده بنسی  درجهقواعس  بر ایان

شسه ای  رکاسا  ای   و یپس الوار ایتحیال بنسی  درجه
الاوار ایاران و    ناسی ب  درجاه قواعاس   بر ایان ا  گرده
شاونس و باایده ایتحیاال     هاب  بناسی   درجهالمللب   بین

بناسی   این درجاه شود.   ای هتفاوت هحایبه هب درجه
بارد    اای پهان   بینه و الوار گونه ایتانسارد برای گرده

قواعاس ایان    بار ایاان  شاود و   برده هب کار   هجهان ب
گیرد. این   خریس و فروش جهانب انجا  هب بنسی  درجه

 بارای  یبناس  هنایب و جسیاس درجاه   ۀحقیق هحسودت
هقاسار   .د اس  را پیشانهاد هاب  صنوبر  قطر کم ای  گرده

 اای   شاسه بارای درجاه    گیاری  اناسایه هیانگین هعایب 
یاا   بیناه  گارده  ۀهتفاوت هحایبه شس و برای  ر درجا 

هحاسودۀ  تفکیاک  کار شاس. بناابراین تعیاین       الوار به
 بار ایاان  ،  ای هتفاوت هعایب برای درجهپیشنهادی 

شااسه باارای  گیااری انااسایههقااادیر هیااانگین هعایااب  
و الاوار صانوبر،    قطار  کام  ی ا  گرده 3تا  1 ای  درجه

بناسی   بنسی ایتانسارد هلب )قواعس درجه جساول درجه
الاوار ایاران و قواعاس     8073بینه و  گرده 1275 ۀشمار
و هشاا سات   ،(آهریکاا بیناه و الاوار    بنسی گرده درجه

بناسی   شود. درجه  هب همکنکننسگان   هیسانب ای هیر 
که یاده و اجرایب باشس باا در نظار     صورتب بیری به

قطار انجاا      ای کام  گروه گرده  گرفتن بایده تولیس  ر
. هعایب  ر درجه کاه باعاث کاا   درجاه،     شود هب

و هیاار  شااود، ا میاا  بیشااتری در  ،بااایده تولیااس

بنسی خوا س داشا  و هقاسار کمتاری ای آن در     درجه
 ای باچ هجای خوا س بود. بنابراین باایده تولیاس    درجه

شود   ای هتفاوت هحایبه هب با توجه به هعایب درجه
هتناو    بناسی   درجههعایب با ترکیب قواعس  ۀو هحسود

نظار گارفتن نتاایح عملیاات هیاسانب       هوجود و با در
 شود. پیشنهاد هب

بینه باا   حجم گرده  بینه حجم گرده ۀروش محاسب
هحایابه    یال صاورت   به ای فرهول ایماعلیانایتفاده 

 .[6] شسه ای 

(1) 
2 2f (ds dl )L

V
2


  

=V بینه )هتار هکعاب(   حجم گرده ،ƒ=   ضاریب
 d𝑙 =، قطار انتهاایب کوچاک    ds=، (7854/0) هتریک

 .بینه طول گرده L=و  ،قطر انتهایب بزرد
حجم الوار با ایتفاده   حجم الوار ۀروش محاسب

 .[6] هحایبه شسه ای  ل یای فرهول 
(2) V= L×b×t 

=V )حجم الوار )هتر هکعب ،=L طول الوار ،=b 
 .ضخاه  الوار t=و  ،پهنای الوار

باایده    برازده استحصرال الروار    ۀروش محاسب
هحایبه شاسه    یلایتحیال الوار با ایتفاده ای فرهول 

 .[6] ای 
(3) 
100ااا= بایده ایتحیال الواراااااااااااااااااا 

 
هعااایبب هاننااس شاایب الیااا  یااا   ۀروش هحایااب

 هعیار ایب هاننس حساکثر تعساد برش پاو هاورد نیاای،  
حساقل هقسار واحاس   و ،حساقل یهم طولب برش پاو
وجاود دارد. شایب    [6] پاو هورد نیای در هناب  علمب

شاود.   هبگیری  انسایهزاویه لا هثلث قاهم بر ایانالیا  
و  د اس  هباین هثلث طول و شیب الیا  را نشان  وتر
ل  هجااور  ضا طاول عماودی و   عناوان   بهل  هقابل ض
شود. ابتسا طول و  نظر گرفته هب طول افقب درعنوان  به

 حجم کل الوار
  ا حجم کل گرده
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کننس  شیب هتوی  یطو  گرده یا الوار را هشخص هب
شاود.   و یپس طول یا نسب  عمودی در افقب  کر هب

نیاای باه هعناب    هعیار حساکثر تعساد برش پااو هاورد   
تعساد تقریبب قطعه گرده یا الاوار پااو و یاالم قابال     

حاساقل یاهم    ایتحیال ای کل گرده یا الاوار ایا .  
طولب برش پاو، کل طول یالم یا پاو گرده را نشان 

و طول کاهل گرده در تنایب هورد نیای ضرب  د س هب

حساقل هقاسار واحاس پااو هاورد نیاای، کال        شود. هب
 1یاطح  ۀو انسای د س هبرا نشان هساح  یالم و پاو 

 شاود.  در صورت کسر تنایب هورد نیاای ضارب هاب   
 شود. هشا سه هب 1روش تجربب این تحقیق در شکل 

قطر صنوبر که کارخانه بارای    ای کم گرده 2شکل در 
 شود. کنس هشا سه هب بری ایتفاده هب چوب

 

 

قطر های کم بندی گرده  روش تجربی تعیین معیارهای درجه. 1 شکل
1

 

 

 

 
 بری قطر صنوبر برای چوب های کم گرده. 2 شکل

                                                      
1. SM (Surface Measurement)=  ار  12دارای تنارب طو  به فو  ض ب در پ نا به این  تو یم به  دد  

 ن برشنا ایی کارگاه یا کارخانه  هاي مصرف  کننده چ    هاي گرد کم  طر 

شنا ایی معیارهاي گروه  بندي گرده هاي کم  طر در منابع 
علمی

شنا ایی معیارهاي خرید و  روش و مصرف کارگاه یا کارخانه ها و 
پیمانکاران

 طر  ن برگروه بندي  ئ ري یا شنا ایی معیارهاي درجه بندي چ   هاي گرد کم 

 عیین بازده   لید گروه هاي مختلف

 عیین عی   مهم و  اثیرگ ار بر درجه بندي

درجه بندي  اده و اجرایی گرده هاي کم  طر  ن بر

 ن برشنا ایی کارگاه یا کارخانه  هاي مصرف  کننده چ    هاي گرد کم  طر 

شنا ایی معیارهاي گروه  بندي گرده هاي کم  طر در منابع 
علمی

شنا ایی معیارهاي خرید و  روش و مصرف کارگاه یا کارخانه ها و 
پیمانکاران

 طر  ن برگروه بندي  ئ ري یا شنا ایی معیارهاي درجه بندي چ   هاي گرد کم 

 عیین بازده   لید گروه هاي مختلف

 عیین عی   مهم و  اثیرگ ار بر درجه بندي

درجه بندي  اده و اجرایی گرده هاي کم  طر  ن بر
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 نتایج و بحث
هلب ایاران   بنسی  درجهقواعس  بر ایان گرده 21تعساد 

و بارد    اای پهان   بیناه  بارای گارده   1275 ۀبه شامار 
 ا  شسه ای  رکسا  ای این گرده  مچنین الوار ایتحیال

 ۀهلب ایاران باه شامار    بنسی  درجهقواعس  بر ایاننیز 
برریاب شاس و نتاایح ایان     برد  برای الوار پهن 8073

 مچناین   شاود.  هشاا سه هاب   1در جسول  بنسی  درجه
بناسی   قواعاس درجاه   بار ایاان  صنوبر  گرده 21تعساد 

 ۀشاس  و الاوار ایتحیاال   آهریکاا داری  یایهان جنگال 
 آهریکاا هلاب   بناسی   درجاه قواعاس   بر ایان ا نیز  آن

ا سه هشاا 2 ااا در جااسول  برریااب شااس و نتااایح آن
 شود. هب

 

 ایران 8073 ةو شمار 1275 ةبندی ملی شمار قواعد درجه بر اساسصنوبر  ةشد ها و الوار استحصال بندی گرده  درجه. 1 جدول

 1275 ۀدرج
 ها  گرده

تعداد کل 
 ها  گرده

حجم کل 
 ها   گرده
 مکعب( )متر

 8073 ۀدرج
 الوار

تعداد کل 
 الوار

 حجم کل الوار 
 مکعب( )متر

حصال بازده است
 الوار )درصد(

 61/64 7179/0 43 کی 111/1 16 کی
 21/6 069/0 5 دو
 87/16 1875/0 12 یه

 56 0868/0 7 کی 155/0 3 دو
 41/17 027/0 2 دو
 0 0 0 یه

 25/36 058/0 4 کی 16/0 2 یه
 75/8 014/0 1 دو
 5/27 044/0 3 یه

 

 آمریکاداری و ملی  بندی سازمان جنگل قواعد درجه بر اساسصنوبر  ةشد ار استحصالها و الو بندی گرده  درجه. 2 جدول

ملی  ۀدرج
 ها  گرده

تعداد کل 
 ها  گرده

ها   حجم کل گرده
 مکعب( )متر

 ملی الوار ۀدرج
تعداد کل 
 الوار

 حجم کل الوار 
 مکعب( )متر

بازده استحصال 
 الوار )درصد(

 34/1 011/0 1 اول و دو  82/0 13 کی
 34/53 4374/0 36 انتخابب

 19/12 1/0 8 ک عموهبی
 34/1 011/0 1 دو عموهب

 16/4 014/0 1 اول و دو  336/0 4 دو
 53/45 153/0 11 انتخابب

 63/8 029/0 2 ک عموهبی
 79/12 043/0 3 دو عموهب

 0 0 0 اول و دو  27/0 4 یه
 22/62 هکعب هتر168/0 11 انتخابب

 33/13 هکعب هتر036/0 3 ک عموهبی
 0 0 0 دو عموهب
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 اا و   گارده  ۀشاس  گیری انسایهتعساد و ابعاد هعایب 
 3 اای ایاتانسارد در جاسول     فراوانب هعایاب درجاه  

هشخص شسه ای .  مچنین تعاساد و ابعااد هعایاب    
 اای   الوار ا و فراوانب هعایب درجاه  ۀشس گیری انسایه

 خص شسه ای .هش 4ایتانسارد در جسول 

شااسه و پیشاانهادی هعایااب باارای  حااسود تعیااین

هقادیر هیاانگین هعایاب    بر ایان ای هتفاوت،  درجه
بناسی   ، جساول ایتانسارد هلب درجه4و  3  ای ولجس

 8073بیناه و   گارده  1275 ۀبناسی شامار   )قواعس درجه
بیناه و الاوار    بناسی گارده   الوار ایاران و قواعاس درجاه   

 .ای کننسگان  انب ای هیر و هشا سات هیس ،(آهریکا

 
 ایران 1275قواعد  بر اساسشده  بندی های صنوبر درجه معایب موجود در تعداد کل گرده. 3 جدول

 معایب   
 ۀدرج

 سه دو کی
 6 4 0 تعساد (هتر  یانتب)قطر به  گره هرده

 3/2 62/1 هجای غیر هیانگین قطر
 7 5 2 تعساد (هتر  یانتبقطر به ه )گره ینس

 3 2 9/1 هیانگین قطر
 2 2 0 تعساد (هتر  هیلب)قطر به  حفرات

 6 5 هجای غیر هیانگین قطر
 5 9 3 تعساد رنگب )درصس یطح هقط ( ۀلک

 30 40 10 هیانگین درصس
 پوییسگب یطحب 

 (هتر  یانتب)طول در عرض و عمق تقریبب به 
 3 2 0 تعساد

 2و  18×25 2و  8×12 هجای غیر هیانگین ابعاد
 3 1 1 تعساد (هتر  یانتبشکا  و اخترگسیختگب )طول به 

 10 6 5 هیانگین طول
 11 7 5 تعساد (هتر  یانتبگردگسیختگب )طول به 

 14 10 5 هیانگین طول
  هرکزی ضریب برون

 (هتر  یانتب)تفاوت هغز ای هرکز تنه به 
 0 11 0 تعساد

 0 3 0 هیانگین ابعاد
 ضریب پارابلوهیسی 

 (هتر  یانتببه  وت قطر یک یطح)تفا
 9 9 10 تعساد

 4 4/3 7/1 هیانگین ابعاد
  ضریب هخروطب

 (هتر  یانتببه  )کا   قطر برای  ر هتر
 7 9 3 تعساد

 5/2 6/1 8/0 هیانگین ابعاد
  ضریب خمیسگب
 (هتر  یانتببه  )هیزان خمیسگب برای  ر هتر

 12 3 0 تعساد
 3/4 5/1 0 هیانگین ابعاد

  یدگب  خی ۀلهی
 (هتر  یانتب)طول شکا  بر روی یطح تنه به 

 3 1 0 تعساد
 3/5 هجای غیر هجای غیر هیانگین طول
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 ایران 8073قواعد  بر اساسشده  بندی  تعداد کل الوارهای صنوبر درجهر معایب موجود د. 4 جدول

 معایب   
 ۀدرج

 سه دو کی

 (هتر  یانتبگره هرده )قطر در چهار یطح به 
 32 43 65 تعساد

 1/3 3/1 7/0 هیانگین قطر

 (هتر  یانتببه  گره ینسه )قطر در چهار یطح
 51 119 121 تعساد

 02/3 05/1 9/0 هیانگین قطر

 (هتر  هیلبحفرات )قطر در چهار یطح به 
 2 1 0 تعساد

 5 3 0 هیانگین قطر

 رنگب )طول در عرض در چهار یطح( ۀلک
 4 3 64 تعساد

 3mm×3/2 ابعاد هیانگین
cm 

8mm×2/5 
cm 

5mm×5/19 
cm 

 پوییسگب یطحب
 1 0 0 تعساد

 4/23 0 0 هیانگین درصس

 (هتر  یانتبشکا  )طول به 
 13 21 40 تعساد

 19 7/10 2/7 هیانگین طول

 (هتر  یانتبگردگسیختگب )طول به 
 18 12 23 تعساد

 8/6 3/4 7/1 هیانگین طول

 ی به افقب(شیب الیا  )نسب  طول عمود
 2 1 0 تعساد

 1×5/8 1×5/10 0 هیانگین ابعاد

 (هتر  یانتبکان پهلویب )طول به 
 3 1 0 تعساد

 8/5 5/3 0 هیانگین طول
تیغه یا یوختگب هاشین( و   ای )اثر عیوب کارخانه

 شسن خشک
 1 5 2 تعساد

 5/22 5/9 4 هیانگین درصس

 هغز و چوب کششب
 25 30 0 تعساد
 22 13 0 رصسهیانگین د

 (هتر  یانتب)طول به  یدگب  یخ ۀهیل
 5 0 0 تعساد

 6 0 0 هیانگین طول
 

 ااای  باارای هعایااب درجااههحااسودۀ پیشاانهادی 
 شود. هشا سه هب 5صنوبر در جسول  قطر کم ای  گرده

( بایس کم باشس و 5تعساد برش پاو هورد نیای )جسول 
اگر یطو  گرده عیب کماب داشاته باشاس، باه بارش      

تری برای رف  عیب نیای دارد و یهم طاولب بارش   کم
پاو بایس ییاد باشس و اگر عیوب در طول گرده کمتار  
باشس، طول بیشتری ای آن یالم و یهم یطو  طاولب  

 .[6] یالم ای کل طول بیشتر ای 

 اای الوار اا    هحسودۀ پیشنهادی برای هعایب درجه
تعساد برش پاو هورد نیای  شود. هشا سه هب 6در جسول 

شاود، ولاب هقاسار     قطر تفسایر هاب    ای کم  ماننس گرده
(، ابعاد یطو  یالم الوار 6)جسول  واحس پاو هورد نیای

یطح و صورت کسر  ۀد س و بر ایان انسای را نشان هب
شود. هقسار واحس پاو بایس ییاد باشس  تنایب هحایبه هب

و اگر عیوب در یطو  الوار کمتر باشس، ابعاد بیشتری ای 
 [.6یالم و تعساد واحس پاو آن بیشتر ای  ]یطو  آن 
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 های صنوبر  های گرده  پیشنهادی معایب درجه ةمحدود. 5 جدول

 معایب
 ۀدرج

 سه دو کی
 150 200 250 هتر  یانتبطول به 
 18تا  15 22تا  18 30تا  22 هتر  یانتبقطر به 

قطر گره )هرده و ینسه( در  ر هتر 
 )چنس گره یا یک گره( طول

و گره هرده  هتر  انتبی 4
 هجای غیر

 هتر  یانتب 15 هتر  یانتب 7

 8×13 ر هتر طول  در هجای غیر پوییسگب یطحب
عمق بیشتر ای یک  هتر  یانتب

 .نباشس هتر  یانتب

در  ر هتر طول 
عمق  هتر  یانتب 25×30

 هتر  یانتببیشتر ای دو 
 .نباشس

و  ، ا، گردگسیختگب انوا  ترو
  ا شکا 

 12 طول حساکثر
، بسون هتر  یانتب

اخترگسیختگب و شکا  
هایل. اگر ترو و شکا  

نساشته باشس، 
 6گردگسیختگب تا 

 هجای ای . هتر  یانتب

، هتر  یانتب 25طول حساکثر 
بسون اخترگسیختگب و 
شکا  هایل. اگر ترو و 
شکا  نساشته باشس، 

 12گردگسیختگب تا 
 هجای ای . هتر  یانتب

طول حساکثر تما  
 31دکور هعایب ه

 هتر  یانتب

 12طول حساکثر  هجای غیر هجای غیر یدگب  خی ۀهیل
 هتر  یانتب

ضریب پارابلوهیسی )تفاوت قطر ای 
 یک یطح(

 هجای هتر  یانتب 5 هتر  یانتب 4

ضریب هخروطب )کا   قطر در  ر 
 هتر طول(

 هتر  یانتب 3حساکثر  هتر  یانتب 2حساکثر  هتر  یانتب 1حساکثر 

گب )هقسار خمیسگب در ضریب خمیس
  ر هتر طول(

 هتر  یانتب 5 هتر  یانتب 2 هتر  یانتب 1

هرکزی )تفاوت هغز ای  ضریب برون
 هرکز تنه(

 هتر  یانتب 6 هتر  یانتب 4 هتر  یانتب 3

هجمو  
هعایب 
 مراه با 
یایر 
 هعایب
 

حساکثر تعساد برش پاو 
 هورد نیای

2 2 3 

حساقل یهم طولب برش 
 پاو

پنح به ش  با تنایب 
هتری  5/2 ۀ)برای گرد
 هتر( 08/2برابر 

با تنایب دو به یه )برای 
 66/1هتری برابر  5/2 ۀگرد

 هتر(

ک به دو یبا تنایب 
هتری  5/2 ۀ)برای گرد
 هتر( 25/1برابر 
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 های الوارهای صنوبر پیشنهادی معایب درجه ةمحدود. 6 جدول

 معایب
 ۀدرج

 سه دو کی

ضخاه  ×پهنا×طول

 هتر  یانتب

 (42یا  125)×5/7×4 (83یا  166)×5/7×4 (104یا  208)×10×4

گره هرده  هتر  یانتب 3قطر  گره )هرده و ینسه(

 هجای غیر

حساکثر  هتر  یانتب 10قطر 

 هتر  یانتب 2قطر گره هرده 

حساکثر  هتر  یانتب 30قطر 

 هتر  انتبی 4قطر گره هرده 

درصس حجم  20ا ت درصس حجم چهارتراش 8تا  هجای غیر پوییسگب

 چهارتراش

 ، ا، گردگسیختگب انوا  ترو
  ا و شکا 

در  هتر  یانتب 10حساکثر 
و به  208طول ایتانسارد 

، بسون هتر  یانتب 1عمق 
اخترگسیختگب و شکا  

هایل. اگر ترو و شکا  
نساشته باشس، گردگسیختگب 

 هجای ای . هتر  یانتب 2تا 

در  هتر  یانتب 17حساکثر 
و به  166د طول ایتانسار

، بسون هتر  انتبی 2عمق 
اخترگسیختگب و شکا  

هایل. اگر ترو و شکا  
نساشته باشس، گردگسیختگب 

 هجای ای . هتر  یانتب 4تا 

طول حساکثر تما  هعایب 
در طول  هتر  یانتب 16هدکور 

 2و به عمق  125ایتانسارد 
 هتر  یانتب

 هتر انتبی 6طول حساکثر  هجای غیر غیر هجای یدگب  خی ۀهیل
 درصس 25 درصس 15 هجای غیر هغز و چوب کششب

 1×8 1×10 هجای غیر شیب الیا 

 هتر  یانتب 14تا  هتر  یانتب 7تا  هجای غیر کان پهلویب

ای )اثر تیغه یا  عیوب کارخانه
یوختگب هاشین( و 

 شسن خشک

 درصس 25تا  درصس 15تا  درصس 5تا 

 

هجمو  

هعایب 

 مراه با 
یایر 

 هعایب

 

اکثر تعساد حس

برش پاو هورد 

 نیای

1 2 3 

حساقل هقسار 
واحس پاو هورد 

 نیای

با تنایب ده به دوایده طول 
 208الوار )برای الوار 

واحس  23برابر  یهتر  یانتب
 پاو(

با تنایب  ش  به دوایده 
 166طول الوار )برای الوار 

واحس  16برابر  یهتر  یانتب
 پاو(

با تنایب ش  به دوایده 
 125ار )برای الوار طول الو

واحس  10برابر  یهتر  یانتب

 پاو(

 
بسایار ویایعب    ۀکاربرد ای چوب صنوبر گساتر 

 بار ایاان  کنناسگان    ا و یایر هیر  دارد و کارخانه
آن را  ۀشاس   ا و الوار ایتحیاال  بینه گردهنیایشان این 

هلب ایران  بنسی  درجهکننس.  و خریساری هب یبنس  گروه
سودی برای این هحیاوچت دارد  و جهانب کاربرد هح

و  بیناه  گارده را بارای   بنسی  درجهتوان این نو   و نمب
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د. بنابراین ابتاسا ایان قواعاس    کرچوب صنوبر ایتفاده 
ایتفاده شس و یپس قواعاس هریاو     بنسی  درجهبرای 

 ای ایران و نتایح این برریب  خریس در برخب کارخانه
کار گرفته ه بشنهادی یپ بنسی  درجهبرای اصال  قواعس 

درجۀ دو  ای  بیشتر ای گرده درجۀ یک ای  شس. گرده
بیشاتری تولیاس   درجاۀ یاک   بود و حجم الاوار   و یه
 علا   هبا  درجاۀ یاک   ی ا  گردهکرد و تعساد بیشتر  هب

شسه و کنترل رشس باا  ارن     ای اصال  کاش  گونه
و  درجاۀ دو  اای   . در واقا  گارده  ایا  این درختان 

 اا    ا و حجم کل گرده گردهای لحاظ تعساد  درجۀ یه
 ۀ) مانناس هیلا   هرده و شاکا    به  م نزدیک بود. گره

ثیر یو چاوب تا   بیناه  گارده  بناسی   درجهدر ریدگب( یخ
این هعایب در قواعس هریو  خریس و  .[6] ییادی دارد
 ا نیز ا می   بینه و چوب صنوبر کارخانه فروش گرده

 ۀ)هیلا  ییادی دارد. بنابراین هعایب گره هرده و شکا 
 درجاۀ یاک   اای   بیناه  گردهبرای  (3)شکل  یدگب( یخ

و  5بایس هحسودتر باشس و این هحسودی  در جاسول  
 پیشنهاد شسه ای . 6

 رن درختان صنوبر ییادتر  عل  هگره ینسه نیز ب
و  4)شاکل   ای رنگب  و وجود لکه ای ای گره هرده 

( و 4)جاسول   یا   ا  خاصی  ژنتیکب ایان گوناه   (5
ییارا   ،چاوب ایتحیاالب دارد   ۀبر درجثیر کمتری یت

هیار  این گونه حسایی  کمتری باه ایان هعایاب    
را هحااسود  قطاار کاام ی ااا  گااردهدارد و کاربرد ااای 

و شاود    مبرنگب باعث کا   هقاوه  ن ۀکنس. لک نمب
شود. ولب ای طر   هحسود نمب بنسی  درجهبنابراین در 

ر بیدگب( که  یخ ۀ)هیل دیگر وجود گره هرده و شکا 
آیس باعث کاا      وجود هب هاثر تغییرات ناگهانب  وا ب

بنسی هحاسود   طوری که در درجه به شود، هبهقاوه  
 .ای 

 گیرناس  بهتری قرار هب ۀ ای قطورتر در درج ه گرو
 اای   بایده بیشاتری دارناس. گارده    ا و طبیعت (6)شکل 

هعیار ااای حسااابساری  باار ایااانقطاار صاانوبر  کاام
 اای قطاورتر ا میا      هکاه گارو   [4شاس ] بنسی  گروه

باارای  هتاار  یااانتب 30بیشااتری داشااتنس. قطاار باااچی 
تبسیالت  فناوریو  ای صنوبر غیر هعمول  ی ا  گرده
صنوبر با این قطر یایگار نیس  و وین و کنترل  ۀاولی

 اای صانوبر    برش آن با ییستم خااص بارش گوناه   
هاورد نیاای    فناوری ای صنوبر   ما نگ نیس . گونه

 شود. و در ایران نیز ایتفاده هبخود را دارنس 
 

 
 قطر صنوبر کم ةگرد ۀره بر روی تنزدگی به همراه برآمدگی گ یخ ۀ. شکاف یا میل3 شکل
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 .و ب( گردگسیختگی ،همراه با الف( تغیرات رنگی پارابلوئیدی. عیب نامنظمی سطح مقطع یا 4 شکل

 

 
( C( مغز، B( تغیرات رنگی، Aقطر صنوبر که معایبی مانند  های کم از گرده . سطح مقطع )الف( و سطح عرضی )ب( الوار استحصالی5 شکل

 است.کاس پهلویی یا سوك  (Dو گره، 

 
 ،یک ۀو با قطر مناسب درج عاری از معایب قطر صنوبر های کم . الف( گرده6 شکل

 هستند.دو  ۀمحدودیت قطری درج سبب هعاری از معایب که بصنوبر  قطر های کم ب( گرده
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 ار   ی ا و قطر گره ،هحل، توجه به اینکه تعساد با
 اای   ، تناه داردبنسی ا می  ییادی  درجه دربینه  گرده

 یهتاار  یااانتب 10قطااری  ۀطبقاا 6هااورد هطالعااه در 
ای نظار قطار و تعاساد     [.  مچناین 5شاس ] بنسی  گروه

یاه   ،قطری ۀ ا در طول تنه برای  ر طبق پراکن  گره
ه یاا حاساکثر یاک    )بسون گر  ای بسون گره گروه تنه

 ای با گره کم  (، تنههتر  یانتبگره با قطر کمتر ای یک 
 اای باا    و تناه  ،گاره(  2بسون گره یا حساکثر تاا   ۀ)تن
یاا   3تعاساد  باه  هشخص باوده و   کاهال  ای ییاد ) گره

این ایان هعایب هوجاود در   . برشسبیشتر( هشخص 
( 3شس )جسول گیری  انسایه ای صنوبر  تعساد کل گرده

و  هتار   یاانتب  3/2حساکثر هیانگین قطر گره هارده   که
کاه   ایا   هتر  یانتب 3حساکثر هیانگین قطر گره ینسه 

 30قطاری   ۀانس.  مچنین کالی قرار گرفته 3 ۀدر درج
 ای بسون گره )باسون گاره یاا     جز  تنه [5هتر ]  یانتب

 ( قارار هتار   یانتبحساکثر یک گره با قطر کمتر ای یک 
 ااای چااوبب  صاایات گونااهگیرنااس. ولااب خیو هااب
 اای جنگلاب هتفااوت     الرشس و یراعتب با گوناه  یری 

 ۀنظر گرفتن ایتانسارد هلب ایران هحسود ای  و با در
 پیشنهاد شس. 5هجای در جسول 

ایتانسارد هلب ایاران و   بر ایانحفرات حشرات 
باا   .غیر هجای ای  درجۀ یکدر  [5بعسی ] ۀاصالحی

 ریاب چاوب هعماوچ    توجه به اینکه این هرحله ای تخ
، در  ا )پویایسگب( ایا    خریب قارچت ۀبعس ای هرحل

صانوبر ا میا  ییاادی     قطر کم ای  گرده بنسی  درجه
 اای چاوبب    حشارات گوناه  اناس.   دارد و هحسود شسه

کننس و به  هتفاوتب را برای ینسگب و تغدیه انتخاب هب
بیشتری دارنس. حفرات حشارات   ۀ ا عالق برخب گونه

 3صنوبر هشا سه شسه ای  )جاسول  در تنه و چوب 
( و این گوناه هساتعس تخریاب تویا  حشارات      4و 
بافا  یسا  چاوبب و چسابنسگب ضاعیف       یبب به

نکاردن   . هحسودی  یهانب و دقا  ای پوی  به تنه 
گیری قطر و تعساد حفرات حشارات باعاث    در انسایه

شود کاه ایان عیاب در قسام  هجماو  هعایاب        هب
 نسی، هحایابه شاود.  ب جسیس درجههحسودۀ پیشنهادی 

 مچناین  حشارات و  انوا   درخ  توی  ۀتخریب تن
باه  حشارات  تکاهال   گونااگون  حال اهر ا در  چرو آن
 اا در   ، ولب وض  ظا ری آنای  ای هتفاوت  شکل

حفاره دیاسه   صاورت   باه فقا   چ  یطح چاوب هعماو  
شاود. ایان هعایاب باه دو گاروه باسون حفارات         هب

هتر قطر(   لبهی 2حشرات )با حفرات حشرات کمتر ای 
 2و با حفرات حشرات )با حفرات حشرات بیشاتر ای  

. حاساکثر هیاانگین   [5شاود ]  هتر قطر( تقسیم هاب  هیلب
باشاس کاه در    هتار هاب   بهیل 6( 3قطر حفرات )جسول 

 نباود  یابب  هقرار گرفته ای . ایان گوناه با    3 ۀدرج
و  ،دانسایته  ، اا  تسابیر حفاظتب، هاست نگهاساری تناه   

و باه   ایا   جاو  حشارات    باف  چوبب آن هستعس
توانس با توجاه باه     مین دلیل هقادیر این خسارت هب

بناابراین هیازان     اا هتفااوت باشاس.    یهان برریب تناه 
پوییسگب تفسیری هشابه عیب حفرات حشارات دارد  

ثیر ییاادی در کاا     یهانسن در هحی  تا  و هست باقب
عیاب پویایسگب باعاث کاا         اا دارد.  گرده ۀدرج

 شود. حد  برخب هیار  آن هب هقاوه  الوار و

  ایب کاه دارای عیاب گردگسایختگب    تعساد گرده
(، 3)جسول  بیشتر بود 3 ۀبودنس در درج (ب 4)شکل 
عمق نفو  آن در طول تناه کام باوده     درجۀ یکو در 

نظار   تاوان آن را جاز  تارو یاطحب در     ای  و هاب 
 باایده گرف . عیب گردگسیختگب نیز باعاث کاا     

عماق ییااد داشاته باشاس باعاث       شود و اگار  الوار هب
 یدگاب  خی ۀهیل .شود شسن هب درجهای  الوار شسن خاره

روی  بار  ایب ای  که  یدگب( شکا  خی ای  )شکا 
یدگاب(،   تغییرات ناگهانب  وا )یاخ  یبب هدرخ  ب ۀتن

و  ،ضریب  سای  حرارتب کم چاوب، بافا  یسا    
صانوبر بسایار    ۀشود و گون پوی  نایو تنه ایجاد هب

 اا و   . نفاو  آب در شاکا   ایا  ن عیاب  هستعس ایا 
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و  د اس  هاب  ا را گسترش  هتناوب آن شکا یدگب   خی
شاود. ولاب ایان هنطقاه در      رشس تارهیم هاب   ۀدر دور
هعارض بایشاسگب شاکا  و      ای بعاس نیاز در   دوره

طبیعب تاا یهاان قطا      ۀگسترش آن ای  و این چرخ
یابس. اثر این عیاب بار روی هیار      درخ  اداهه هب
 ای  و برای برخب ای کارخانه ای ییاد چوب صنوبر 

و یاایی    کبریا   اای   صنع  چوب هانناس کارخاناه  
صانوبر خااره ای    قطر کم ی ا  گردهچیه، این نو   تخته

 اای   قبلاب شاکا    بناسی   درجاه قواعاس   .ای درجه 
دانناس   هجاای هاب   و دو غیار  درجۀ یکرا در یدگب   خی

 صانوبر  بناسی   درجاه ( و این عیاب در  4و  3)جسول 
ا می  ییادی دارد و برخب هیاار  چاوب صانوبر    

کنااس و در  هاننااس هیااار  هقاااوهتب را هحااسود هااب 
صااورت  بااه( 6و  5پیشاانهادی )جااسول  بنااسی  درجااه

 نظر گرفته شسه ای . هستقل در
. (5و  4)شاکل   ای بسیاری ای عیوب  یهغز هنش

هثاال باعاث شارو  تخریاب عواهال هخارب        طور به
و گسایختگب   ، اا  کا  ا، شا  بیولوژیکب، شرو  ترو

شاست   و اریش و هقاوه  چوب را بهشود   هبچوب 
 اای جلاوگیری ای عیاوب     د س. اگر روش کا   هب

 اای فلازی و هاواد     ناشب ای وجود هغاز هانناس گیاره   
تار یاا    الوار پاایین  ۀدرج ،رنگب ایتفاده نشودۀ پرکننس

شود. بنابراین وجود هغاز در الاوار    خاره ای درجه هب
( و هقسار اناسکب  4)جسول  ای جای ه غیر درجۀ یک

 ( ای .6)جسول  هجای درجۀ دودر 
هیار  نهاایب    (Dالاف   5)شاکل   کان پهلویب

 علا   هو با  د اس  هاب ثیر قارار  یهحیوچت را تح  تا 
کاهال ایاتفاده   صاورت   باه کا   ابعاد، حجم چوب 

یاباس. اثار عیاب     شود و بایده هیرفب کا   هاب  نمب
 در قواعاس هشخص ای  و  4کان پهلویب در جسول 

ثر هحسود شسه ؤعیب هعنوان  بهپیشنهادی  بنسی  درجه
 (.6ای  )جسول 

 ااا،  ای شاااهل اثاار انااوا  تیغااه  عیااوب کارخانااه
. عیوب ای  2یطح هتورقو  ،1الیا  رگباپ ، ا هاشین

روی چااوب را  باار کااار ۀای یهااان و  زیناا کارخانااه
 کناس.  و پرداخ  چوب را هشکل هاب  د س هبافزای  

ای به نو  هیار  بساتگب    کارخانههحسودی  عیوب 
 ا در یهول  کار با چاوب   دارد و قابلی  برخب گونه

. چوب صنوبر قابلی  د س هب ا را نشان  یا بسبوهب آن
انتخاب کمتری بارای هیاار  پرداختاب دارد، ولاب     

تواناس هقاوها  چاوب را     تیغه و هاشاین هاب    ایاثر
هحاسود   بناسی   درجاه کا   د اس و ای ایان نظار در    

 نس شس.خوا 
 (4)شاکل   با توجه به اینکه ناهنظمب یطح هقط 

جاز  هعایاب هحساوب    چ  درصاس هعماو   15کمتر ای 
شود، ناهنظمب یطح هقط  کمتر ای یاایر هعایاب    نمب

 اایب کاه    بیناه  تعاساد گارده   3دارد. در جاسول   وجود
و  1 ۀدارای عیب ضریب پارابلوهیسی بودناس در درجا  

یب پارابلوهیاسی  ولب هیزان ضار  ،برابر بودنس 2 ۀدرج
کاه دارای   ب اای  بیشتر باود. تعاساد گارده    2 ۀدر درج

بیشتر، ولاب   2 ۀعیب ضریب هخروطب بودنس در درج
بیشاتر باود    3 ۀهیزان عیب ضریب هخروطب در درج

بااودن باعااث  (. پارابلوهیااسی و هخروطااب3)جااسول 
 اا دارای عیاب    شود و الاوار آن  الوار هب بایدهکا   
هیزان خمیسگب ای . دن الیا  بو بای و هورّ کارخانه

با وضعی  قرارگرفتن درختان و شیب یهاین ارتبااط   
و  ر قسر قرارگارفتن درخا  ای حالا      ردنزدیک دا

هستقیم انحرا  بیشتری داشاته باشاس، خمیاسگب تناه     
 اایب چاوب    و عالوه بر آن چناین تناه   شود هببیشتر 

. تفسایر عیاب   (7)شکل  دارنس  هرکزی کششب و برون
اننس عیوب پارابلوهیسی و هخروطب ای  خمیسگب  م

  ا دارد.  ماننس آن آثاریو 

                                                      
1. Torn grain  
2. Raised gra 
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 و ،بندی  قالب ۀقطر صنوبر برای مصارف نجاری و تخت های کم . الوار استحصالی از الف( گرده7 شکل

 .یرات رنگی اطراف مغزیقطر صنوبر دارای خمیدگی و تغ  های کم ب( گرده 

 
 و وهیاسی هرکزی  مانناس عیاوب پارابل   عیب برون

ب ایجاد کنس توانس الیا  هورّ هخروطب و خمیسگب هب
ثیر ییاادی بار هیاار  چاوب دارد.     یو شیب الیا  ت

هخیوصا اگار در   ا  شیب ییاد الیا ، هقاوه  چوب
 هخیوصاا  ا و کاار باا چاوب      ا  یو  هیانب باشس یک

رو بایس در  کنس و ای این را هشکل هبا کردن   پرداخ 
ایر درجاات هحاسودتر   هجاای و در یا   غیر درجۀ یک

طور  هباشس. اگر چوب در هعرض بار خمشب باشس یا ب
ب اثار  تنشاب، عیاب الیاا  هاورّ     بنسی  درجهکلب در 

هجای ای . این ناو  عیاب در    هحسویب دارد و غیر
و  شاود  هاب کردن باعث برآهسگب الیا   یهان پرداخ 

هراحل پرداخ  بایس افزای  یابس تاا باه یاک یاطح     
هیازان   بار ایاان  هعایب بایس  صا  و صیقلب رییس.

 بناسی   درجاه  ا بار روی کااربرد نهاایب در     آن اثر ای
 بناسی   درجاه برای هحسودۀ پیشنهادی هحسود شونس و 

بار  صانوبر و الاوار ایتحیاالب آن     قطار  کم ی ا  گرده
 .ای این هعیار  ایان
 

 گیری نتیجه
بار  و الاوار    اا   گردههعایب گیری  انسایهو  بنسی  درجه
بیناه و   گارده  1275 ۀبناسی شامار   س درجهقواع ایان
بینه و الوار  بنسی گرده الوار ایران و قواعس درجه 8073
صانوبر و الاوار    قطار  کام  ی ا  گردهانجا  شس.  آهریکا

 ۀو انتخابب بودنس. هحسود درجۀ یکایتحیالب بیشتر 
بار   ای هتفاوت،  هقادیر پیشنهادی هعایب برای درجه

شسه، جساول  گیری انسایههقادیر هیانگین هعایب  ایان
و هشاا سات هیاسانب ای    ،بناسی  ایتانسارد هلاب درجاه  

. بناابراین هیازان هعایاب هجاای     ای کننسگان  هیر 
قطر و الوار ایتحیالب صنوبر   ای کم  ای گرده درجه

. حسایای   شاس  یییاس  ای تحقیق ت و فرضیههشخص 
اناوا    و ،گارده  قطر ،یدگب یخ ۀکننسگان به هیل هیر 
ار بیشتر ای  و هحسودی  بیشاتری بارای   الو شکا 
گاره ا میا      ای هتفاوت پیشنهاد شسه ایا .  درجه

بنااسی دارد و هحااسودیتب  ماننااس   ییااادی در درجااه
کنناسگان   هیر  حسایی  ای قبلب دارد.  بنسی  درجه

 د س.  ا را نشان هب نو  نیای هیرفب آن
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