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درجهبندی بصری گردههای کمقطر صنوبر
برای مصارف چوببری
 علی بیات کشکولی؛ دااشیار ب وه لو و ننایع چوب و وارذ ،دااشگاه زابل ،زابل ،ای اح
 محمدرضا شریفپ ر؛ کارشناس ارشد ،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران

چکیده
چوب ای گردو کمقطر هیار بسیار ییادی در صنای چوب و کاغد هاننس روک و تختهچیه و صنای هبلمان و نجاری ،و
بهصورت خردهچوب برای کاغدیایی و ننوپان دارنس .گرده ای کمقطر صنوبر قطری بین  15تا  35یانتبهتر و در بی ای
 23ایتان کشور وجود دارنس .گرده ای کمقطر گونۀ صنوبر برای هیار چوببری درجهبنسی بیاری شاسنس .بناابرایان
گرده ای کمقطر صنوبر ابتسا بر ایان قواعس هریو درجهبنسی و یپس بایده ر درجه ای نظر هتر هکعب الوار با درجات
هتفاوت در کارگاه ای چوببری برریب شسنس .نتایح تجربب نشان دادنس که بیشتر گرده ا بار ایاان قواعاس درجاهبناسی
 1275ایران و یایهان جنگل داری آهریکا در درجۀ یک قرار داشتنس و حجم و بایده ایتحیالب الوار درجۀ یک یا انتخاابب
آن ا بر ایان قواعس درجهبنسی  8073ایران و هلب آهریکا بیشتر بود .هعاایبب کاه هیاار و هحاسودۀ پیشانهادی گاردۀ
صنوبر ،هاننس هیلۀ یخیدگب و هغز در الوار ،را تح تیثیر قرار هبد س بر ایان هقادیر هیاانگین هعایاب ،قواعاس ایاتانسارد
هلب ،و هشا سات هیسانب هشخص هبشود و در شرای عملب نیز هیار گرده ا ،حسایی ییادی به این هعایب دارنس.
واژگان کلیدی :درجهبندی بصری ،صنببر ،گردههای کمتلر ،معای ا

 اوی ند ر ئو تلفق09177153975 :

Email: ali.bayatkashkoli@gmail.com
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هبشود .چوب ای گرد کمقطر بر ایاان هعیار اای

مقدمه
با توجه به کمبود هناب چوبب در کشور ،درجاهبناسی
گرده ای کامقطار صانوبر بار ایاان ناو هیار
هاابتوانااس تعیااینکننااسۀ هیاازان یااودد ب و تنایااب
باشاس .صانوبر ای

طبقه ای قطری برای ر صانع

کمقطر یا گردۀ کمقطر در هحسودۀ قطری کمتار ای 30
یانتبهتر قرار دارنس [ .]3-1صنای هتفاوتب در ایاران
ای چوبِ گردو صنوبر ایاتفاده هابکنناس .چاوب گارد
هابکناس و

صنوبر نیای صنای ایران را یری برطار

باعث کنسی تخریاب جنگال هابشاود .چاوب گاردو
صنوبر بهعنوان تیر چوبب (تیر برق ،هخاابرات) ،و در
چوببری ا برای هیار

نجاری و تختۀ قالببنسی،

و نیز در صنای تختهخردهچوب ،روک  ،تختاهچیاه،
کاغدیایی ،و کبریا یاایی ایاتفاده هابشاود [.]4
کافبنبودن عرضۀ هواد اولیۀ چوبب در هقابل تقاضاای
آن در ایران ا میا
کرده و قیم
قیم ا

چاوب را بای

آن را بسیار افزای

ای پای

نمایاان

داده ایا  .ایدیااد

چااوب و بااه تب ا آن افاازای

زین اۀ تولیااس

کارخانه ای صنای چاوب در ارتبااط باا هاواد اولیاه
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
آن را اریشیابب و درجهبنسی هبکننس .این اریشایابب
ایان قضاوت جها
هیر
ا میاا

آن ای

تعیاین خاواص چاوب بارای

[ .]5روش ای درجاهبناسی بیاری

ییااادی در هیااار

صاانعتب چااوب دارد.

هشا سۀ چشمب و انسایهگیری عینب هعایب گاردهبیناه
بر ایان قواعس درجهبناسی  1275ایاران یاا انجمان
جنگاالداری آهریکااا و مچنااین باار ایااان قواعااس
درجهبنسی الوار  8073ایران و قواعس هلب درجهبنسی
را درجهبنسی بیری هبگوینس .درجۀ ر گرده یا الوار
بر ایان هقسار هجای هعایاب تعیاینشاسه بارای ار
درجااه در قواعااس ایااتانسارد درجااهبنااسی هشااخص

هتفاوتب درجهبنسی هبشونس و این چاوب اا در ار
هنطقه و در ار کشاوری بار ایاان نیای اای ویایۀ
هیرفبشان درجاهبناسی هابشاونس .نیای اای ویایۀ
هیرفب به این هعنب ای

که کارخانۀ کبریا یاایی

تبریز برای چیهگیری نیای به گرده ای کم قطر صانوبر
ایتوانهای و بسون هیلۀ یخیدگب دارد و کارخانۀ اشبا
تیر چوبب قاهمشهر نیای به گرده ای تیری باا طاول و
هقسار هقاوه

هجای هشخص دارد .تحقیقات هتفاوتب

در داخل و خاره کشور در یهینۀ درجاهبناسی انجاا
شسه ای .
قواعس درجهبنسی برای تما گارده اای صانعتب
هاننس گرده ای کمقطر صنوبر و الوار ای ایتحیاالب
جه

هیر

بهینه چی ای  .تسوین این قواعس فق

برای گردهبینه ا و الوار جنگل ای شمال کشور انجا
شسه ای

و هبتوان بر ایان قواعس داخلب هوجود و

یایر قواعس ایتانسارد ،قواعس درجهبنسی هنایبب برای
گرده ای کمقطر صنوبر تسوین کرد.
درجهبنسی بیری برای تعیین هیار
و الوار چی ای

و قیم

گردهبینه ا

این فرآورده ای چاوبب و

هتعاقبا اریش افزودۀ آن ا را تح

تیثیر قرار هبد س.

کارخانه ای صنای چوبب باهطاور تجرباب قواعاسی
برای خریس چاوب صانوبر دارناس و ای خریاس برخاب
گرده ای کم قطار صانوبر دارای هعایاب صار نظار
هبکننس .حتب این درجهبنسی برای درجهبنسی هاشینب
چی ای

و در این صورت هعایب الاوار هخیوصاا

در یکیو هیانب بهصاورت بیاری اناسایهگیاری و
یااپس انااسایهگیااری غیاار هخاارب انجااا هاابشااود.
درجهبنسی تنشب یک نو درجاهبناسی غیار هخارب
ای

که بر ایاان هقاوها

هکاانیکب ،درجاۀ الاوار

هشخص هبشود [.]6
گردهبینه ای قطور جنگل ای شامال کشاور بار
ایان خیوصیات ظا ری شان درجهبنسی شاسهاناس.
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نتایح این برریب نشان هبد س که این گردهبینه اا در

هشااکلب ای ا  .قواعااس درجااهبنااسی فق ا در هااورد

پنح گروه شاهل درجۀ همتای ،درجۀ یاک ،درجاۀ دو،

اعضایب کاربرد دارنس که در آن ا چوب اطارا

گاره

درجۀ یه ،و خاره ای درجه قرار هابگیرناس .ابعااد و

یالم و بسون پویایسگب باشاس .در چاوبآچتاب کاه

هیزان هجای هعایب رکاسا ای پانح گاروه گاردهبیناه

یاختمانب نسارنس ،هقسار کم پوییسگب هجاای

هشااخص شااسه ایاا

و باار ایااان ایاان برریااب،

درجهبناسی ایاتانسارد هلاب ایاران باه شامارۀ 1275
اصال شس [ .]5گرده ای کمقطر صانوبر بار ایاان
هعیار ااای حسااابساری شاااهل شاااخص ااای حاشاایۀ
فروش ،یود وییه ،و نقطۀ یربهیر گروهبنسی شاسنس.
نتایح بهدی آهسه ا می
هبد س ،چون با افزای

گروه ای قطاورتر را نشاان
قطر ،یرع

تولیاس و حاریم

اطمینان و شاانس اداهاۀ حیاات در دوره اای رکاود
بیشتر هبشود .اگر س

کارخاناه تختاهچیاه ،تولیاس

هغزی ،و کسب یود حساکثر با گروه اای کامقطرتار
باشس ،بایس ای گروه تا  15یاانتبهتار باه جاای گاروه
 15/01تا  20یانتبهتار ایاتفاده کناس .باهطاور کلاب
گروهبنسی یا درجهبنسی اقتیادی بهترتیب هطلوبیا
به این شر ای

گروه یا درجۀ یاک  25/01تاا 30

یانتبهتر گروه یا درجۀ دو  20/01تا  25یانتبهتار
گروه یا درجۀ یه  15/01تا  20یانتبهتار گاروه یاا
درجۀ چهار تاا  15یاانتبهتار .تارویح ییساتم اای
فناوریشسۀ بوهب هاننس ییستم تولیسی ییار کوچاک
با توانایب و باایده و یارع

تولیاس هنایاب ،باعاث

اقتیادیترشسن گروه ای کامقطارتار صانوبر هانناس
گروه ای قطورتر هبشود [.]4
در چوبآچت درجهبناسیشاسۀ بیاری هعماوچ
انحرا

الیا

هواد بحرانبترین عیب ای عیوب ای .

اها هواردی م وجود دارد که در آن ا اثر گره هثبا
ای  .هثال اثر کاان پهلاویب و گاره اا باه هحایابۀ
حساکثر تن

و یفتب چوب افزوده هبشاود .هعایاب

هربوط به گره ا ،گره ای هجتم  ،و هحال ریاک ای
آن ا هشکل تعیین نسب

هقاوه

بیشتر هبکنس .شیب الیا

در اطارا

اعضای خمشاب را
گاره اا هسانلۀ

هیر

ای [.]7
گرده ای کمقطر را هبتاوان باهعناوان تیارو در
بزرگراه ا ایتفاده کرد .بر این ایاان هشاخص شاسه
ای که تقاضای گرده ای کامقطار ییااد شاسه و در
آینسه نیز ییادتر خوا س شس و این بهعل قیم باچی
گرده ای با قطر ییاد ای که باعث افزای تقاضاای
هحیول جایگزین هبشود .بیشترین هیار کالیاۀ
قطری تیر ای گرد در بزرگراه ا در حسود قطر  10تا
 12/5یانتبهتر و یپس  15تا  17/5یانتبهتار ایا
[ .]2کاااربرد گاارده ااای کاامقطاار در کارخانااه ااای
چوببری آریزونای شمالب آهریکا تحلیال و برریاب
شسه ای  .حجم تولیس ایان چاوب اا باا قطار اای
هتفاوت در طول هست  8یاع شیف کااری بارای
این کارخانه هحایبه شسه ای  .گرده ای کمقطار در
 8یاع شیف کاری ،بهطور عماسه کمتارین حجام
تولیس را در هقایسه با گرده ای با قطر بزرد داشاتنس.
این هطالعه نشان داد که برگش یارهایه هرباوط باه
بهرهبرداری و حمل تا کارخانه برای چوب اای گارد
با قطر  22/86یانتبهتر یا ای این قطر تاا قطار 27/94
یانتبهتر برابر  10درصس و برای چوب اای گارد باا
قطر  27/94یانتبهتر یا بازردتار هعاادل  25درصاس
ای  .برگشا یارهایۀ ایان تجهیازات در صاورت
بهرهبرداری و حمل گرده ای با قطر ییاد ،یری تار ای
گرده ای با قطر کم ای  .هعموچ قطر انتهای باریاک
بسون پویا گاردهبیناه اا بارای هیاار روکشاب
بزردتر ای  30یانتبهتر ،برای چوببری بزردتار ای
( 12یا  )15یانتبهتر ،برای تیر اا ( 7/5و شاایس )20
یانتبهتر ،و برای خردهچوب یاا خمیار کاغادیاایی
بزردتار ای ( 3یاا  )7یاانتبهتار ایا اگرچاه 10
یانتبهتر عموهی بیشتری دارد .برش گارده اای باا

692

جنگل و ف آوردههای چوب ،رجله رنابع طبیعی ای اح ،دور  ،67ش ار  ،4زر ااح 1393

قطر کمتر ای  15یانتبهتار غیار هعماول ایا  ،ییارا
عاهل تبسیل نسب حجام چاوب ارهشاسه باه حجام
گردهبینۀ اصلب خیلب پایین ای و زینۀ عمالآوری
گردهبینه ای کوچاک خیلاب باچیا  .ایان ضاریب
تبسیل برای گونه ای هتنو هتفاوت ای  .گروهبنسی
دیگری نیز برای قطر کوچک انتهاایب (باه هیلابهتار)
گردهبینه اا شااهل ،399-300 ،299-200 ،199-150
 400 +وجود دارد [.]8
هطالعااهای باارای تعیااین درجااهبنااسی بیااری و
خواص چوب ای چهار گوناۀ یاوینببارد انجاا و
هشخص شس که بسیاری ای هعیار ای هورد ایتفاده در
درجهبنسی بیری الوار با وییگب ای خاصب ای آن اا
در ارتباط نیس  .درجهبنسی بیری نمبتواناس هانناس
درجهبنسی تنشب هاشینب دقیق باشس [ .]9درجهبناسی
ماراه باا
چوب بر ایان هسولاچیتیسیته و خما
درجهبنسی بیاری ا میا ییاادی دارد .کاربرد اای
ییادی برای این نو درجهبنسی در تایوان کر شسه و
در حال گسترش ای [ .]10درجهبنسی بیری طباق
ایااتانسارد  NF52001بااا هعیار ااای خاااص باارای
گونااه ااای دوگااالنفاار و نوهاال وجااود دارد .ایاان
هعیار ای خاص ایتانسارد شااهلِ عارض حلقاه اای
یالیانه ،ابعاد گره ا ،تارو اا ،کیساه اای صامغب،1
درونپویتب ،یاویۀ الیا  ،باختگب ،و عیاب لکاهآباب
ای  .این ایتانسارد برای ایان دو گوناه یاه کالیاۀ
درجهبنسی شاهلِ  ST1, ST2, ST3را با هقاسار هجاای
عیوب بر ایاان C30, C24, C18ایاتانسارد EN388
هعرفب هبکنس [ .]11خیوصیات هکانیکب گرده اای
2
کمقطر (قطر کمتر ای  23یاانتبهتار) کااه چریسایو
برریب شس .گردهبینه ای درجهبنسینشسه دارای گروه
هقاوهتب  ،C14و گردهبینه ای درجهبنسیشاسه دارای
ترکیبب ای گاروه اای هقااوهتب  C16, C20یاا C14,
 C18بر ایان درجاهبناسی بیاری ایا  .هقاوها
1. Pitch pockets
2. Laricio Pine

هجای درجه ا بر ایاان ایاتانسارد ای DIN 4074,

 VPS-SRT-2, Pr EN 544هحایابه و باا ایاتانسارد
 EN14081-2هقایسه شس .هنایابتارین ایاتانسارد و
درجااهبنااسی بیااری  VPS-SRT-2ایاا  .بااایده و
خیوصیات هکانیکب گرده اای کامقطار بار ایاان
ایتانسارد درجۀ یاک ،درجاۀ دو ،و خااره ای درجاه
ارییابب شسنس [.]12
به برخب ای عیوب هتساول بارای درجاهبناسی در
اداهه اشاره شسه ای  .گردگسیختگب به شکا

اایب

که بهصورت حلقوی در اهتساد دوایر یالیانه بهوجاود
هبآینس گفته هبشود [ .]6گردگسیختگب اگر فق باه
قسم

هحاسود نشاسه و

ای پایین تنه و در یرکلف

در حسود نیف شعا هقط عرضب باوده و در تماا
تنه اداهه پیسا کرده باشس ،هبتوانس اریش تنه اا را باه
د س کاه در ایان صاورت بارای

هیزان ییادی کا

چوب ای بااریش هجای نیسا

[ .]5کاان پهلاویب،

فقسان چوب در کنارۀ قطعه الوار به ایتثنای کناره ای
صیقلبشسه (تیزی گرفته شسه) ای
پوی

در این قسام

نیز هشا سه هبشود .اگر کان پهلویب بیشتر ای

برآهسگب یا ناهنظمب هجای حاصل ای رنسهکردن نباشس
یا در عرض یاک یاطح باریاک خساارت بیشاتر ای
یوراخ گره هجای نساشته باشس ،برای یک فوت هجاای
ای  .یکساننبودن شعا یاطح هقطا گاردهبیناه در
جهات گوناگون آن را کاه بار اثار نا ماا نگب رشاس
یالیانۀ درخ

بهوجود هبآیاس ضاریب پارابلوهیاسی
قطاری

(ناهنظمب یاطح هقطا ) هابگویناس .کاا

گردهبینه بیشتر ای یک یانتبهتر بهایای ر هتر طول را
ضریب هخروطب گوینس .در صورتب که هحور اصالب
ای یک خ هستقیم پیروی نکنس یا بر اثر چناسین باار
انحرا

بهصورت یاک خا هاارپی درآهاسه باشاس،

چنین تنهای دارای ضریب خمیسگب ای  .وضعیتب را
که در آن بهدلیل روی
دوایر یالیانه در یک طر

یالیانۀ ناهنظم درخ
بیشتر ای طر

پهناای

هقابل باوده
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هتمایال

ایان درجهبنسی بیری گرده اای کامقطار صانوبر

و هغز در هرکز قرار نگرفته و به یاک یام

شسه باشس ضریب برونهرکزی گوینس .گردهبیناه اا و

برای هیار

بار ایاان

الوار دچار این عیوب ،بایس بهصاورتب اره شاونس کاه

بایده ر درجاه و پیماای

یطو ایجادشسه هعایب کمتری داشته باشس .این نو

چوببری ،گروهبنسی هشخص و پیشانهاد هابشاود.

برش ا را که یطح یاالم و عااری ای هعایاب ایجااد

فرضیه ای این هقاله این بود که عیاوب گاره و هیلاۀ

هبکنس برش پاو هبگوینس ،و شایس این یاطح دارای

یخیدگب باعث کاا

بیشاتر درجاه در گارده اای

عیوب جزهب باشس [.]6

کمقطر صنوبر هبشود .مچنین درجهبنسی گرده ای

گرده ای کمقطر هیاار
چگونگب هیر

هتناوعب دارناس ،ولاب

بهینۀ آن ا در یااخ

هحیاوچت

هربوطه بهطور جاه و بهخیاوص در ایاران هطالعاه
نشسه و نوی هشا سات تجربب کاافب در ایان یهیناه
فرا م نیس  .پایساری تولیس ایان هحیاوچت چاوبب
اریش خاصب دارد و بر این ایان مانطوری که در
گدشته چوب ای با قطر ییاد طبقاهبناسی هابشاسنس
اهرویه بایس گرده ای کمقطار بارای هیاار

خااص

طبقهبنسی شونس تا بهصورت بهیناه کنتارل و باه کاار
برده شونس [ .]4چوب ای گارد کامقطار صانوبر در
صنای چوب و کاغد ایران کاربرد ای بسایار ییاادی
دارد و اار کارخانااهای ایاان گاارده ااا را باار ایااان
خیوصیات هورد نیای خود گاروهبناسی و خریاساری
هبکنس .ر گروه قطری و ابعادی یا ر گردۀ صنوبر با
خواص و هعایب هشاخص کاربرد اای هعیناب دارد.
تاکنون درجهبنسی این گروه ای گرده ای کامقطار در
ایران انجا نشسه ای

و در این صورت نیای بسایاری

ای صنای بر ایان گروه و درجاۀ هشاخص برطار
خوا س شس و اریش رکاسا هشاخص خوا اس شاس.
درجهبنسی بر ایان نو هیار

بهتارین کاارایب را

برای کارخانه ا دارد و در ایران نیز برخب کارخانه اا
هاننس کبری یایی بر ایان نو هیرفشان بهصورت
تجربب قواعسی برای خریس گرده ای کمقطار دارناس.
بنابراین فق کارخانۀ چوببری برای پیمای
انتخاب شس ،تا درجهبنسی با دقا
شود .ا سا

و یاهول

هیسانب
انجاا

این هقاله هحایبۀ هیزان هعایب هجای بار

چوببری بود که در نهای

هیاسانب ای کارخاناه اای

کمقطر صنوبر باعث انتخاب درجۀ هشخص بر ایان
نیای هیرفب هبشود.

مواد و روشها
گرده ای کمقطر صنوبر هورد ایاتفاده در دو کارگااه
شهریتان ای آهل و بابل ای نظار هعیار اای خریاس و
هیر

گروهبنسی هبشود .گونه ای هیارفب غالاب

ایااان کارخاناااه اااا  Populus euramericanaو
 Populus deltoidsای

و گا ب گوناه اای دیگار

ماننس تبریزی  Populus nigraهشاا سه هابشاود.
شنایایب این گونه ا بر ایان پوی
پیچیسه ای

و بهعل

هحسودی

بسیار یخ

و

یهاانب هقارون باه

صرفه نیس  .ای این رو درجهبنسی بیری دقیاق ایان
گونه ا بر ایان هعیار ای هناب علماب []8 ،6 ،5 ،4
انجا هبشود .شمارۀ ایتانسارد ای  1275ایران []13
1

و قواعس انجمن جنگلداری آهریکا برای درجهبناسی
گردهبینه و شمارۀ ایتانسارد  8073ایران [ ]14و قواعس
2

هلب درجهبنسی برای درجهبنسی الوار ایتفاده شس .به
این نو قواعس درجهبنسی ،که دارای هشا سۀ چشامب
و انسایهگیری عینب هعایب گاردهبیناه و الاوار ایا ،
درجهبنسی بیری هبگوینس .هقسار هجای هعایب برای
ر درجاۀ گارده یاا الاوار در ایان قواعاس ایاتانسارد
درجهبنسی هشخص ای .
اطالعااات گااروهبنااسی ااای تنااوری گااردآوری
1. USFS (United State Forest Service
2. NHLA (National Hardwood Lumber
)Association
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هاابشااود .گااروهبنااسی تنااوری ،شنایااایب هعیار ااای

درجهبنسی خوا س داشا

گااروهبنااسی گاارده ااای کاامقطاار در هناااب علمااب و

درجه ای باچ هجای خوا س بود .بنابراین باایده تولیاس

که در کارخانه ا و

با توجه به هعایب درجه ای هتفاوت هحایبه هبشود

مچنین شنایایب هعیار ایب ای

و هقاسار کمتاری ای آن در

کارگاه ا برای خریس گرده ای کمقطر صنوبر ایاتفاده

و هحسودۀ هعایب با ترکیب قواعس درجهبناسی هتناو

هبشود .بر ایان گروهبناسی تناوری قواعاسی تهیاه

هوجود و با در نظار گارفتن نتاایح عملیاات هیاسانب

هبشود که هابتاوان گارده اای کامقطار صانوبر را

پیشنهاد هبشود.

درجهبنسی کرد .یپس بایده تولیس ر درجه ایتانسارد

روش محاسبۀ حجم گردهبینه حجم گردهبینه باا

حجم الوار ایتحیالب به حجم کل ر گرده

ایتفاده ای فرهول ایماعلیان بهصاورت یال هحایابه

یا نسب

هحایبه هبشود .بنابراین ابتسا گرده ای کمقطر صنوبر
بر ایان قواعس درجهبنسی گردهبینۀ ایاران و آهریکاا
درجهبنسی و یپس الوار ایتحیالشسه ای رکاسا ای
گرده ا بر ایان قواعاس درجاهبناسی الاوار ایاران و
بینالمللب درجهبناسی هابشاونس و باایده ایتحیاال
درجه ای هتفاوت هحایبه هبشود .این درجاهبناسی
ایتانسارد برای گردهبینه و الوار گونه اای پهانبارد
جهان به کار برده هبشاود و بار ایاان قواعاس ایان

شسه ای

گرده ای کمقطر صنوبر را پیشانهاد هابد اس .هقاسار
هیانگین هعایب اناسایهگیاریشاسه بارای درجاه اای
هتفاوت هحایبه شس و برای ر درجاۀ گاردهبیناه یاا
الوار بهتفکیاک کار شاس .بناابراین تعیاین هحاسودۀ
پیشنهادی هعایب برای درجه ای هتفاوت ،بار ایاان
هقااادیر هیااانگین هعایااب انااسایهگیااریشااسه باارای

شمارۀ  1275گردهبینه و  8073الاوار ایاران و قواعاس
درجهبنسی گردهبیناه و الاوار آهریکاا) ،و هشاا سات
هیسانب ای هیر کننسگان همکن هبشود .درجهبناسی
بیری بهصورتب که یاده و اجرایب باشس باا در نظار
گرفتن بایده تولیس ر گروه گرده ای کامقطار انجاا
هبشود .هعایب ر درجه کاه باعاث کاا
بااایده تولیااس ،و هیاار

شااود ،ا می ا

درجاه،
بیشااتری در

V

 =Vحجم گردهبینه (هتار هکعاب) =ƒ ،ضاریب

هتریک ( =ds ،)0/7854قطار انتهاایب کوچاک= d𝑙 ،

قطر انتهایب بزرد ،و  =Lطول گردهبینه.
روش محاسبۀ حجم الوار حجم الوار با ایتفاده
ای فرهول یل هحایبه شسه ای
()2

[.]6
V= L×b×t

 =Vحجم الوار (هتر هکعب) =L ،طول الوار=b ،

پهنای الوار ،و  =tضخاه

الوار.

روش محاسبۀ برازده استحصرال الروار باایده
ایتحیال الوار با ایتفاده ای فرهول یل هحایبه شاسه
[.]6

ای

()3

حجم کل الوار
  100ااااااااااااااااااااا= بایده ایتحیال الوار
حجم کل گرده ا

درجه ای  1تا  3گرده ای کامقطار و الاوار صانوبر،
جساول درجهبنسی ایتانسارد هلب (قواعس درجهبناسی

f (ds2  dl2 )L
2

()1

درجهبنسی خریس و فروش جهانب انجا هبگیرد .این
تحقیق هحسودۀ هنایب و جسیاس درجاهبناسی بارای

[.]6

روش هحایاابۀ هعااایبب هاننااس شاایب الیااا

یااا

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

بر ایان هثلث قاهمالزاویه انسایهگیری هبشاود.

وتر این هثلث طول و شیب الیا

را نشان هبد اس و

ضل هقابل بهعناوان طاول عماودی و ضال هجااور
بهعنوان طول افقب در نظر گرفته هبشود .ابتسا طول و
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شیب هتوی یطو گرده یا الوار را هشخص هبکننس

هبشود .حساقل هقاسار واحاس پااو هاورد نیاای ،کال

عمودی در افقب کر هبشاود.

یالم و پاو را نشان هبد س و انسایۀ یاطح

و یپس طول یا نسب

هساح

1

هعیار حساکثر تعساد برش پااو هاورد نیاای باه هعناب

در صورت کسر تنایب هورد نیاای ضارب هابشاود.

تعساد تقریبب قطعه گرده یا الاوار پااو و یاالم قابال

روش تجربب این تحقیق در شکل  1هشا سه هبشود.

ایتحیال ای کل گرده یا الاوار ایا  .حاساقل یاهم

در شکل  2گرده ای کمقطر صنوبر که کارخانه بارای

طولب برش پاو ،کل طول یالم یا پاو گرده را نشان

چوببری ایتفاده هبکنس هشا سه هبشود.

هبد س و طول کاهل گرده در تنایب هورد نیای ضرب

شنا ایی کارگاه یا کارخانههاي مصرفکننده چ

هاي گرد کم طر ن بر

شنا ایی معیارهاي خرید و روش و مصرف کارگاه یا کارخانهها و
پیمانکاران

شنا ایی معیارهاي گروهبندي گردههاي کم طر در منابع
علمی

گروهبندي ئ ري یا شنا ایی معیارهاي درجهبندي چ

عیین بازده
عیین عی

هاي گرد کم طر ن بر

لید گروههاي مختلف

مهم و اثیرگ ار بر درجهبندي

درجهبندي اده و اجرایی گردههاي کم طر ن بر

شکل  .1روش تجربی تعیین معیارهای درجهبندی گردههای کمقطر

1

شکل  .2گردههای کمقطر صنوبر برای چوببری
دارای تنارب طو به فو ض ب در پ نا به این تو یم به دد  12ار =)1. SM (Surface Measurement
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درجهبنسی در جسول  1هشاا سه هابشاود .مچناین

نتایج و بحث

تعساد  21گردهصنوبر بار ایاان قواعاس درجاهبناسی

تعساد  21گرده بر ایان قواعس درجهبنسی هلب ایاران

یایهان جنگالداری آهریکاا و الاوار ایتحیاالشاسۀ

به شامارۀ  1275بارای گاردهبیناه اای پهانبارد و

آن ا نیز بر ایان قواعاس درجاهبناسی هلاب آهریکاا

مچنین الوار ایتحیالشسه ای رکسا ای این گرده ا

برریااب شااس و نتااایح آن ااا در جااسول  2هشااا سه

نیز بر ایان قواعس درجهبنسی هلب ایاران باه شامارۀ

هبشود.

 8073برای الوار پهنبرد برریاب شاس و نتاایح ایان

جدول  .1درجهبندی گردهها و الوار استحصالشدة صنوبر بر اساس قواعد درجهبندی ملی شمارة  1275و شمارة  8073ایران

بازده استحصال

حجم کل الوار

تعداد کل

درجۀ 8073

الوار (درصد)

(متر مکعب)

الوار

الوار

64/61

0/7179

43

یک

6/21

0/069

5

دو

16/87

0/1875

12

یه

56

0/0868

7

یک

17/41

0/027

2

دو

0

0

0

یه

36/25

0/058

4

یک

8/75

0/014

1

دو

27/5

0/044

3

یه

حجم کل
گردهها
(متر مکعب)

1/111

0/155

0/16

تعداد کل

درجۀ 1275

گردهها

گردهها

16

یک

دو

3

یه

2

جدول  .2درجهبندی گردهها و الوار استحصالشدة صنوبر بر اساس قواعد درجهبندی سازمان جنگلداری و ملی آمریکا

بازده استحصال

حجم کل الوار

تعداد کل

الوار (درصد)

(متر مکعب)

الوار

1/34

0/011

1

اول و دو

53/34

0/4374

36

انتخابب

12/19

0/1

8

یک عموهب

1/34

0/011

1

دو عموهب

4/16

0/014

1

اول و دو

45/53

0/153

11

انتخابب

8/63

0/029

2

یک عموهب

12/79

0/043

3

دو عموهب

0

0

0

اول و دو

62/22

0/168هتر هکعب

11

انتخابب

13/33

0/036هتر هکعب

3

یک عموهب

0

0

0

دو عموهب

درجۀ ملی الوار

حجم کل گردهها

تعداد کل

درجۀ ملی

(متر مکعب)

گردهها

گردهها

0/82

13

یک

0/336

0/27

4

4

دو

یه
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تعساد و ابعاد هعایب انسایهگیریشاسۀ گارده اا و

درجه ای هتفاوت ،بر ایان هقادیر هیاانگین هعایاب

فراوانب هعایاب درجاه اای ایاتانسارد در جاسول 3

جسول ای  3و  ،4جساول ایتانسارد هلب درجهبناسی

هشخص شسه ای  .مچنین تعاساد و ابعااد هعایاب

(قواعس درجهبناسی شامارۀ  1275گاردهبیناه و 8073

انسایهگیریشسۀ الوار ا و فراوانب هعایب درجاه اای

الوار ایاران و قواعاس درجاهبناسی گاردهبیناه و الاوار

ایتانسارد در جسول  4هشخص شسه ای .

آهریکا) ،و هشا سات هیسانب ای هیر کننسگان ای .

حااسود تعیااینشااسه و پیشاانهادی هعایااب باارای
جدول  .3معایب موجود در تعداد کل گردههای صنوبر درجهبندیشده بر اساس قواعد  1275ایران

درجۀ

معایب

سه

دو

یک

6

4

0

تعساد

2/3

1/62

غیر هجای

هیانگین قطر

7

5

2

تعساد

3

2

1/9

هیانگین قطر

2

2

0

تعساد

6

5

غیر هجای

هیانگین قطر

5

9

3

تعساد

30

40

10

هیانگین درصس

3

2

0

تعساد

پوییسگب یطحب

 18×25و 2

 8×12و 2

غیر هجای

هیانگین ابعاد

(طول در عرض و عمق تقریبب به یانتبهتر)

3

1

1

تعساد

10

6

5

هیانگین طول

11

7

5

تعساد

14

10

5

هیانگین طول

0

11

0

تعساد

ضریب برونهرکزی

0

3

0

هیانگین ابعاد

(تفاوت هغز ای هرکز تنه به یانتبهتر)

9

9

10

تعساد

ضریب پارابلوهیسی

4

3/4

1/7

هیانگین ابعاد

(تفاوت قطر یک یطح به یانتبهتر)

7

9

3

تعساد

ضریب هخروطب

2/5

1/6

0/8

هیانگین ابعاد

12

3

0

تعساد

ضریب خمیسگب

4/3

1/5

0

هیانگین ابعاد

(هیزان خمیسگب برای ر هتر به یانتبهتر)

3

1

0

تعساد

هیلۀ یخیدگب

5/3

غیر هجای

غیر هجای

هیانگین طول

گره هرده (قطر به یانتبهتر)
گره ینسه (قطر به یانتبهتر)
حفرات (قطر به هیلبهتر)
لکۀ رنگب (درصس یطح هقط )

و اخترگسیختگب (طول به یانتبهتر)

شکا

گردگسیختگب (طول به یانتبهتر)

(کا

(طول شکا

قطر برای ر هتر به یانتبهتر)

بر روی یطح تنه به یانتبهتر)
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جدول  .4معایب موجود در تعداد کل الوارهای صنوبر درجهبندیشده بر اساس قواعد  8073ایران

درجۀ
سه

دو

معایب

یک

65
43
32
0/7
1/3
3/1
121
119
51
0/9
1/05
3/02
0
1
2
0
3
5
64
3
4
2/3×mm3 5/2×mm8 19/5×mm5
cm

cm

cm

1
23/4
13
19
18
6/8
2
1×8/5
3
5/8
1
22/5
25
22
5
6

0
0
21
10/7
12
4/3
1
1×10/5
1
3/5
5
9/5
30
13
0
0

0
0
40
7/2
23
1/7
0
0
0
0
2
4
0
0
0
0

تعساد
هیانگین قطر
تعساد
هیانگین قطر
تعساد
هیانگین قطر
تعساد
هیانگین ابعاد
تعساد
هیانگین درصس
تعساد
هیانگین طول
تعساد
هیانگین طول
تعساد
هیانگین ابعاد
تعساد
هیانگین طول
تعساد
هیانگین درصس
تعساد
هیانگین درصس
تعساد
هیانگین طول

گره هرده (قطر در چهار یطح به یانتبهتر)
گره ینسه (قطر در چهار یطح به یانتبهتر)
حفرات (قطر در چهار یطح به هیلبهتر)
لکۀ رنگب (طول در عرض در چهار یطح)
پوییسگب یطحب
شکا

(طول به یانتبهتر)

گردگسیختگب (طول به یانتبهتر)
شیب الیا

(نسب

طول عمودی به افقب)

کان پهلویب (طول به یانتبهتر)
عیوب کارخانهای (اثر تیغه یا یوختگب هاشین) و
خشکشسن
هغز و چوب کششب
هیلۀ یخیدگب (طول به یانتبهتر)

هحااسودۀ پیشاانهادی باارای هعایااب درجااه ااای

هحسودۀ پیشنهادی برای هعایب درجه اای الوار اا

گرده ای کمقطر صنوبر در جسول  5هشا سه هبشود.

در جسول  6هشا سه هبشود .تعساد برش پاو هورد نیای

تعساد برش پاو هورد نیای (جسول  )5بایس کم باشس و

ماننس گرده ای کمقطر تفسایر هابشاود ،ولاب هقاسار

اگر یطو گرده عیب کماب داشاته باشاس ،باه بارش

واحس پاو هورد نیای (جسول  ،)6ابعاد یطو یالم الوار

کمتری برای رف عیب نیای دارد و یهم طاولب بارش

را نشان هبد س و بر ایان انسایۀ یطح و صورت کسر

پاو بایس ییاد باشس و اگر عیوب در طول گرده کمتار

تنایب هحایبه هبشود .هقسار واحس پاو بایس ییاد باشس

باشس ،طول بیشتری ای آن یالم و یهم یطو طاولب

و اگر عیوب در یطو الوار کمتر باشس ،ابعاد بیشتری ای

یالم ای کل طول بیشتر ای

[.]6

یطو آن یالم و تعساد واحس پاو آن بیشتر ای

[.]6
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جدول  .5محدودة پیشنهادی معایب درجههای گردههای صنوبر

درجۀ

معایب

سه

دو

یک

150

200

250

طول به یانتبهتر

 15تا 18

 18تا 22

 22تا 30

قطر به یانتبهتر

 15یانتبهتر

 7یانتبهتر

 4یانتبهتر و گره هرده

قطر گره (هرده و ینسه) در ر هتر

در ر هتر طول

در ر هتر طول 8×13

غیر هجای

طول (چنس گره یا یک گره)

غیر هجای

پوییسگب یطحب

 25×30یانتبهتر عمق

یانتبهتر عمق بیشتر ای یک

بیشتر ای دو یانتبهتر

یانتبهتر نباشس.

نباشس.
طول حساکثر تما

طول حساکثر  25یانتبهتر،

طول حساکثر 12

هعایب هدکور 31

بسون اخترگسیختگب و

یانتبهتر ،بسون

یانتبهتر

شکا
شکا

هایل .اگر ترو و

اخترگسیختگب و شکا

نساشته باشس،

هایل .اگر ترو و شکا

گردگسیختگب تا 12

نساشته باشس،

یانتبهتر هجای ای .

گردگسیختگب تا 6

انوا ترو ا ،گردگسیختگب ،و
شکا

ا

یانتبهتر هجای ای .
طول حساکثر 12

غیر هجای

غیر هجای

هیلۀ یخیدگب

یانتبهتر
هجای

 5یانتبهتر

 4یانتبهتر

حساکثر  3یانتبهتر

حساکثر  2یانتبهتر

حساکثر  1یانتبهتر

 5یانتبهتر

 2یانتبهتر

 1یانتبهتر

 6یانتبهتر

 4یانتبهتر

 3یانتبهتر

3

2

2

با تنایب یک به دو

با تنایب دو به یه (برای

با تنایب پنح به ش

(برای گردۀ  2/5هتری

گردۀ  2/5هتری برابر 1/66

(برای گردۀ  2/5هتری

برابر  1/25هتر)

هتر)

برابر  2/08هتر)

ضریب پارابلوهیسی (تفاوت قطر ای
یک یطح)
ضریب هخروطب (کا

قطر در ر

هتر طول)
ضریب خمیسگب (هقسار خمیسگب در
ر هتر طول)
ضریب برونهرکزی (تفاوت هغز ای
هرکز تنه)
حساکثر تعساد برش پاو

هجمو

هورد نیای

هعایب

حساقل یهم طولب برش

مراه با

پاو

یایر
هعایب
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جدول  .6محدودة پیشنهادی معایب درجههای الوارهای صنوبر

درجۀ
سه

دو

یک

 125(×7/5×4یا )42

 166(×7/5×4یا )83

 208(×10×4یا )104

قطر  30یانتبهتر حساکثر

قطر  10یانتبهتر حساکثر

قطر  3یانتبهتر گره هرده

قطر گره هرده  4یانتبهتر

قطر گره هرده  2یانتبهتر

غیر هجای

تا  20درصس حجم

تا  8درصس حجم چهارتراش

غیر هجای

معایب
طول×پهنا×ضخاه
یانتبهتر
گره (هرده و ینسه)
پوییسگب

چهارتراش
طول حساکثر تما هعایب

حساکثر  17یانتبهتر در

حساکثر  10یانتبهتر در

هدکور  16یانتبهتر در طول

طول ایتانسارد  166و به

طول ایتانسارد  208و به

ایتانسارد  125و به عمق 2

عمق  2یانتبهتر ،بسون

عمق  1یانتبهتر ،بسون

اخترگسیختگب و شکا

اخترگسیختگب و شکا

هایل .اگر ترو و شکا

هایل .اگر ترو و شکا

یانتبهتر

انوا ترو ا ،گردگسیختگب،
و شکا

ا

نساشته باشس ،گردگسیختگب

نساشته باشس ،گردگسیختگب

تا  4یانتبهتر هجای ای .

تا  2یانتبهتر هجای ای .

طول حساکثر  6یانتبهتر

غیر هجای

غیر هجای

هیلۀ یخیدگب

 25درصس

 15درصس

غیر هجای

هغز و چوب کششب

1×8

1×10

غیر هجای

شیب الیا

تا  14یانتبهتر

تا  7یانتبهتر

غیر هجای

کان پهلویب

تا  25درصس

تا  15درصس

تا  5درصس

عیوب کارخانهای (اثر تیغه یا

3

2

1

یوختگب هاشین) و
خشکشسن
حساکثر تعساد
برش پاو هورد

هجمو

نیای

هعایب

با تنایب ده به دوایده طول

حساقل هقسار

مراه با

طول الوار (برای الوار 125

طول الوار (برای الوار 166

الوار (برای الوار 208

واحس پاو هورد

یایر

یانتبهتری برابر  10واحس

یانتبهتری برابر  16واحس

یانتبهتری برابر  23واحس

نیای

هعایب

پاو)

پاو)

پاو)

با تنایب ش

به دوایده

با تنایب ش

به دوایده

کاربرد ای چوب صنوبر گساترۀ بسایار ویایعب

گروهبنسی و خریساری هبکننس .درجهبنسی هلب ایران

دارد و کارخانه ا و یایر هیر کنناسگان بار ایاان

و جهانب کاربرد هحسودی برای این هحیاوچت دارد

نیایشان این گردهبینه ا و الوار ایتحیاالشاسۀ آن را

و نمبتوان این نو درجهبنسی را بارای گاردهبیناه و
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ژنتیکب ایان گوناه ایا

چوب صنوبر ایتفاده کرد .بنابراین ابتاسا ایان قواعاس

 )5خاصی

برای درجهبنسی ایتفاده شس و یپس قواعاس هریاو

تیثیر کمتری بر درجۀ چاوب ایتحیاالب دارد ،ییارا

خریس در برخب کارخانه ای ایران و نتایح این برریب

هیار

برای اصال قواعس درجهبنسی پیشنهادی به کار گرفته

دارد و کاربرد ااای گاارده ااای کاامقطاار را هحااسود

شس .گرده ای درجۀ یک بیشتر ای گرده ای درجۀ دو

نمبکنس .لکۀ رنگب باعث کا

نمبشاود و

و یه بود و حجم الاوار درجاۀ یاک بیشاتری تولیاس

بنابراین در درجهبنسی هحسود نمبشود .ولب ای طر

هبکرد و تعساد بیشتر گرده ای درجاۀ یاک باهعلا
کاش

گونه ای اصال شسه و کنترل رشس باا ارن

کمتری باه ایان هعایاب

دیگر وجود گره هرده و شکا

هقاوه

(هیلۀ یخیدگب) که بر

اثر تغییرات ناگهانب وا بهوجود هبآیس باعث کاا

این درختان ایا  .در واقا گارده اای درجاۀ دو و

هقاوه

درجۀ یه ای لحاظ تعساد گرده ا و حجم کل گرده اا

ای .

به م نزدیک بود .گره هرده و شاکا

این گونه حسایی

(جاسول  )4و

هبشود ،به طوری که در درجهبنسی هحاسود

( مانناس هیلاۀ

گروه ای قطورتر در درجۀ بهتری قرار هبگیرناس

یخیدگب)ردر درجهبناسی گاردهبیناه و چاوب تایثیر

(شکل  )6و طبیعتا بایده بیشاتری دارناس .گارده اای

ییادی دارد [ .]6این هعایب در قواعس هریو خریس و

کاامقطاار صاانوبر باار ایااان هعیار ااای حسااابساری

فروش گردهبینه و چوب صنوبر کارخانه ا نیز ا می

گروهبنسی شاس [ ]4کاه گاروه اای قطاورتر ا میا

(هیلاۀ

بیشااتری داشااتنس .قطاار باااچی  30یااانتبهتاار باارای

ییادی دارد .بنابراین هعایب گره هرده و شکا

یخیدگب) (شکل  )3برای گردهبیناه اای درجاۀ یاک

و فناوری تبسیالت

بایس هحسودتر باشس و این هحسودی

در جاسول  5و

 6پیشنهاد شسه ای .
گره ینسه نیز بهعل
ای گره هرده ای

گرده ای صنوبر غیر هعمول ای
اولیۀ صنوبر با این قطر یایگار نیس

و وین و کنترل

برش آن با ییستم خااص بارش گوناه اای صانوبر
رن درختان صنوبر ییادتر

و وجود لکه ای رنگب (شاکل  4و

ما نگ نیس  .گونه ای صنوبر فناوری هاورد نیاای
خود را دارنس و در ایران نیز ایتفاده هبشود.

شکل  .3شکاف یا میلۀ یخزدگی به همراه برآمدگی گره بر روی تنۀ گردة کمقطر صنوبر
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شکل  .4عیب نامنظمی سطح مقطع یا پارابلوئیدی همراه با الف) تغیرات رنگی ،و ب) گردگسیختگی.

شکل  .5سطح مقطع (الف) و سطح عرضی (ب) الوار استحصالی از گردههای کمقطر صنوبر که معایبی مانند  )Aتغیرات رنگی )B ،مغز)C ،
گره ،و  )Dکاس پهلویی یا سوك است.

شکل  .6الف) گردههای کمقطر صنوبر عاری از معایب و با قطر مناسب درجۀ یک،
ب) گردههای کمقطر صنوبر عاری از معایب که بهسبب محدودیت قطری درجۀ دو هستند.
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با توجه به اینکه تعساد ،هحل ،و قطر گره ای ار
گردهبینه در درجهبنسی ا می

هبشود کاه ایان عیاب در قسام

هجماو هعایاب

ییادی دارد ،تناه اای

هحسودۀ پیشنهادی جسیس درجهبنسی ،هحایابه شاود.

هااورد هطالعااه در  6طبقااۀ قطااری  10یااانتبهتااری

تخریب تنۀ درخ

توی انوا حشارات و مچناین

گروهبنسی شاس [ .]5مچناین ای نظار قطار و تعاساد

چرو آن ا در هراحال گونااگون تکاهال حشارات باه

گره ا در طول تنه برای ر طبقۀ قطری ،یاه

شکل ای هتفاوت ای  ،ولب وض ظا ری آن اا در

گروه تنه ای بسون گره (بسون گره یاا حاساکثر یاک

یطح چاوب هعماوچ فقا باهصاورت حفاره دیاسه

گره با قطر کمتر ای یک یانتبهتر) ،تنه ای با گره کم

هب شاود .ایان هعایاب باه دو گاروه باسون حفارات

(تنۀ بسون گره یا حساکثر تاا  2گاره) ،و تناه اای باا

حشرات (با حفرات حشرات کمتر ای  2هیلبهتر قطر)

گره ای ییاد (کاهال هشخص باوده و باه تعاساد  3یاا

و با حفرات حشرات (با حفرات حشرات بیشاتر ای 2

بیشتر) هشخص شس .بر این ایان هعایب هوجاود در

هیلبهتر قطر) تقسیم هابشاود [ .]5حاساکثر هیاانگین

تعساد کل گرده ای صنوبر انسایهگیری شس (جسول )3

قطر حفرات (جسول  6 )3هیلبهتار هابباشاس کاه در

که حساکثر هیانگین قطر گره هارده  2/3یاانتبهتار و

درجۀ  3قرار گرفته ای  .ایان گوناه باه یابب نباود

کاه

تسابیر حفاظتب ،هاست نگهاساری تناه اا ،دانسایته ،و

در درجۀ  3قرار گرفتهانس .مچنین کالیۀ قطاری 30

و باه

پراکن

حساکثر هیانگین قطر گره ینسه  3یانتبهتر ایا

چوبب آن هستعس جاو حشارات ایا

باف

یانتبهتر [ ]5جز تنه ای بسون گره (باسون گاره یاا

مین دلیل هقادیر این خسارت هبتوانس با توجاه باه

حساکثر یک گره با قطر کمتر ای یک یانتبهتار) قارار

یهان برریب تناه اا هتفااوت باشاس .بناابراین هیازان

هاابگیرنااس .ولااب خیوصاایات گونااه ااای چااوبب

پوییسگب تفسیری هشابه عیب حفرات حشارات دارد

یری الرشس و یراعتب با گوناه اای جنگلاب هتفااوت

و هست باقبهانسن در هحی تایثیر ییاادی در کاا

و با در نظر گرفتن ایتانسارد هلب ایران هحسودۀ

درجۀ گرده اا دارد .عیاب پویایسگب باعاث کاا

ای

هجای در جسول  5پیشنهاد شس.

الوار و حد

هقاوه

برخب هیار

آن هبشود.

حفرات حشرات بر ایان ایتانسارد هلب ایاران و

تعساد گرده ایب کاه دارای عیاب گردگسایختگب

اصالحیۀ بعسی [ ]5در درجۀ یک غیر هجای ای  .باا

(شکل  4ب) بودنس در درجۀ  3بیشتر بود (جسول ،)3

توجه به اینکه این هرحله ای تخریاب چاوب هعماوچ

و در درجۀ یک عمق نفو آن در طول تناه کام باوده

بعس ای هرحلۀ تخریب قارچ ا (پویایسگب) ایا  ،در

و هابتاوان آن را جاز تارو یاطحب در نظار

درجهبنسی گرده ای کم قطر صانوبر ا میا

ییاادی

دارد و هحسود شسهاناس .حشارات گوناه اای چاوبب
هتفاوتب را برای ینسگب و تغدیه انتخاب هبکننس و به
برخب گونه ا عالقۀ بیشتری دارنس .حفرات حشارات
در تنه و چوب صنوبر هشا سه شسه ای

(جاسول 3

و  )4و این گوناه هساتعس تخریاب تویا حشارات
به یبب بافا
پوی

یسا

چاوبب و چسابنسگب ضاعیف

به تنه ای  .هحسودی

یهانب و دقا نکاردن

در انسایهگیری قطر و تعساد حفرات حشارات باعاث

ای

باایده

گرف  .عیب گردگسیختگب نیز باعاث کاا

الوار هبشود و اگار عماق ییااد داشاته باشاس باعاث
خارهشسن الوار ای درجهشسن هبشود .هیلۀ یخیدگاب
ای یخیدگب) شکا

(شکا
تنۀ درخ

بهیبب تغییرات ناگهانب وا (یاخیدگاب)،

ضریب سای
پوی

ایب ای

که بار روی

حرارتب کم چاوب ،بافا

یسا  ،و

نایو تنه ایجاد هبشود و گونۀ صانوبر بسایار

هستعس ایان عیاب ایا  .نفاو آب در شاکا

اا و
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ا را گسترش هابد اس و

عیااوب کارخانااهای شاااهل اثاار انااوا تیغااه ااا،

یخیدگب هتناوب آن شکا

در دورۀ رشس تارهیم هابشاود .ولاب ایان هنطقاه در

هاشین ا ،پارگب الیا  ،1و یطح هتورق 2ای  .عیوب

و

کارخانااهای یهااان و زین اۀ کااار باار روی چااوب را

دوره ای بعاس نیاز در هعارض بایشاسگب شاکا
گسترش آن ای
درخ

و این چرخۀ طبیعب تاا یهاان قطا

اداهه هبیابس .اثر این عیاب بار روی هیار

چوب صنوبر ییاد ای
صنع

و برای برخب ای کارخانه ای

چوب هانناس کارخاناه اای کبریا یاایی و

تختهچیه ،این نو گرده ای کمقطر صانوبر خااره ای
درجه ای  .قواعاس درجاهبناسی قبلاب شاکا

اای

هبد س و پرداخ

افزای
هحسودی

عیوب کارخانهای به نو هیار
برخب گونه ا در یهول

دارد و قابلی

انتخاب کمتری بارای هیاار

کار با چاوب

پرداختاب دارد ،ولاب

اثر ای تیغه و هاشاین هابتواناس هقاوها

یخیدگب را در درجۀ یک و دو غیار هجاای هابدانناس
(جسول  3و  )4و این عیاب در درجاهبناسی صانوبر

خوا نس شس.

ا می

بساتگب

یا بسبوهب آن ا را نشان هبد س .چوب صنوبر قابلی

کا

ییادی دارد و برخب هیاار

چوب را هشکل هابکناس.

چاوب را

د اس و ای ایان نظار در درجاهبناسی هحاسود

چاوب صانوبر

با توجه به اینکه ناهنظمب یطح هقط (شاکل )4

هقاااوهتب را هحااسود هاابکنااس و در

کمتر ای  15درصاس هعماوچ جاز هعایاب هحساوب

درجااهبنااسی پیشاانهادی (جااسول  5و  )6بااهصااورت

نمبشود ،ناهنظمب یطح هقط کمتر ای یاایر هعایاب

هستقل در نظر گرفته شسه ای .

وجود دارد .در جاسول  3تعاساد گاردهبیناه اایب کاه

هاننااس هیااار

(شاکل  4و .)5

دارای عیب ضریب پارابلوهیسی بودناس در درجاۀ  1و

هغز هنشی بسیاری ای عیوب ای

بهطور هثاال باعاث شارو تخریاب عواهال هخارب

درجۀ  2برابر بودنس ،ولب هیزان ضاریب پارابلوهیاسی

بیولوژیکب ،شرو ترو ا ،شاکا

اا ،و گسایختگب

در درجۀ  2بیشتر باود .تعاساد گارده اایب کاه دارای

چوب هبشود و اریش و هقاوه

چوب را بهشاست

عیب ضریب هخروطب بودنس در درجۀ  2بیشتر ،ولاب

هبد س .اگر روش اای جلاوگیری ای عیاوب

هیزان عیب ضریب هخروطب در درجۀ  3بیشاتر باود

ناشب ای وجود هغاز هانناس گیاره اای فلازی و هاواد

(جااسول  .)3پارابلوهیااسی و هخروطااببااودن باعااث

پرکننسۀ رنگب ایتفاده نشود ،درجۀ الوار پاایینتار یاا

کا

بایده الوار هبشود و الاوار آن اا دارای عیاب

خاره ای درجه هبشود .بنابراین وجود هغاز در الاوار

کارخانهای و هورّببودن الیا

کا

درجۀ یک غیر هجای ای

(جسول  )4و هقسار اناسکب

در درجۀ دو هجای (جسول  )6ای .

کا

نهاایب

تایثیر قارار هابد اس و باهعلا

ابعاد ،حجم چوب باهصاورت کاهال ایاتفاده

نمبشود و بایده هیرفب کا

هابیاباس .اثار عیاب

کان پهلویب در جسول  4هشخص ای

قرارگرفتن درختان و شیب یهاین ارتبااط

نزدیک دارد و ر قسر قرارگارفتن درخا

کان پهلویب (شاکل  5الاف  )Dهیار
هحیوچت را تح

با وضعی

ای  .هیزان خمیسگب

و در قواعاس

هستقیم انحرا

ای حالا

بیشتری داشاته باشاس ،خمیاسگب تناه

بیشتر هبشود و عالوه بر آن چناین تناه اایب چاوب
کششب و برونهرکزی دارنس (شکل  .)7تفسایر عیاب
خمیسگب ماننس عیوب پارابلوهیسی و هخروطب ای
و آثاری ماننس آن ا دارد.

درجهبنسی پیشنهادی بهعنوان عیب هؤثر هحسود شسه
ای

(جسول .)6

1. Torn grain
2. Raised gra
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شکل  .7الوار استحصالی از الف) گردههای کمقطر صنوبر برای مصارف نجاری و تختۀ قالببندی ،و
ب) گردههای کمقطر صنوبر دارای خمیدگی و تغییرات رنگی اطراف مغز.

عیب برونهرکزی مانناس عیاوب پارابلوهیاسی و
هخروطب و خمیسگب هبتوانس الیا
و شیب الیا

هورّب ایجاد کنس

تیثیر ییاادی بار هیاار

شیب ییاد الیا  ،هقاوه

چاوب دارد.

چوب ا هخیوصا اگار در

یکیو هیانب باشس ا و کاار باا چاوب ا هخیوصاا
پرداخ کردن ا را هشکل هبکنس و ای این رو بایس در
درجۀ یک غیر هجاای و در یاایر درجاات هحاسودتر
باشس .اگر چوب در هعرض بار خمشب باشس یا بهطور
کلب در درجهبنسی تنشاب ،عیاب الیاا

هاورّب اثار

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

بایس افزای

هابشاود و

یابس تاا باه یاک یاطح

و صیقلب رییس .هعایب بایس بار ایاان هیازان

اثر ای آن ا بار روی کااربرد نهاایب در درجاهبناسی
هحسود شونس و هحسودۀ پیشنهادی برای درجاهبناسی
گرده ای کمقطار صانوبر و الاوار ایتحیاالب آن بار
ایان این هعیار ای .
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