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 بين منطقه نوشهر در سه ارتفاعزربررسي تغييرات دوام طبيعي گونه 

 ١ از سطح دريامختلف
 

 ٤اسالم ميخاد... ا حبيب               ٣پارساپژوهداود                ٢يتذکررضايوحيد 
 
 

 چكيده 

 كاشت دستنه زربين  در حالت طبيعي بر روي گو(Coriolus  versicolor)در اين تحقيق تاثير قارچ رنگين كمان 

(Cupressus sempervirens) روش با استفاده از kolleschale 52176 استانداردبنابرDIN1961:838وBS مورد مطالعه 

، ٤٠ هاي ارتفاعسه رويشگاه جغرافيايي با  .دش كامل تصادفي استفاده هاي بلوك ازطرح فاكتوريل در قالب منظور بدين. قرار گرفت

  كامالًصورت به درخت ٩ اصله درخت و در مجموع ٣منطقه نوشهر انتخاب و از هر پارسل  سطح دريا در  متري از ١٠٠٠ و ٥٠٠

 بررسي براي قطع و  متري سطح زمين به باال۱  متر از ارتفاع٣٠/١ يك قطعه به طول از هر درخت. دشگذاري و قطع  تصادفي نشانه

 قارچ باهاي چوب  نمونه هفته مجاورت ١٤ پس از .م به آزمايشگاه دانشگاه آزاد چالوس منتقل شدخواص مكانيكي و كاهش جر

 مقاومت  و موازي اليافيكاهش جرم، مقاومت فشار) درصد ٧٥نسبي   رطوبت  وگراد سانتيدرجه ٢٥ حرارت در شرايط(موردنظر 

آالت واقع در  ها نشان داد كه چوب  مقايسه كاهش جرم نمونه.د مقايسه ششاهدهاي   سپس با نمونه،گيري ها اندازه به سختي نمونه

هاي   متري در دسته چوب۱۰۰۰آالت واقع در ارتفاع   ولي چوب،دوام هاي كم  متر از سطح دريا در گروه چوب۵۰۰ و ۴۰ هاي ارتفاع

 اين اختالف در كه طوري به ،يافت ش ها با افزايش ارتفاع از سطح دريا افزاي مقاومت به سختي نمونه. گرفت با دوام متوسط قرار 

هاي شاهد همان پارسل در  هاي پوسيده هر پارسل نسبت به نمونه و كاهش اين مقاومت نيز در نمونه دار بود درصد معني ۱سطح 

داري با هم  هر پارسل تفاوت معني) درختان (هاي بلوكمقاومت فشاري موازي الياف  .داري داشت  درصد اختالف معني۱سطح 

 درصد روي تنش حداكثر ۱ ارتفاع از سطح دريا در سطح كه طوري به ، باالتر بيشتر بودهاي ارتفاع ولي اين مقاومت در ،ان ندادندنش

 .داري داشت ها تأثير معني نمونه) تنش لهيدگي(
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،  واحد علوم و تحقيقات تهـران      ي رشته علوم و صنايع چوب و کاغذ، دانشگاه آزاد اسالم          ي دکتر يدانشجو و   چالوس–واحد نوشهر    ي اسالم  دانشگاه آزاد  يئت علم يـ عضو ه  ۲
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  ... منطقه نوشهربررسي تغييرات دوام طبيعي گونه زربين                                            ٤٢٢

 مقدمه 

 كه در كاربرد چوب  استيهاي ويژگيب يكي از دوام چو
در اين ميان با توجه به كاهش شديد سطح . دارداهميت 
الرشد،  هاي سريع ي طبيعي و لزوم كاشت گونهها جنگل

ها روشن  شناخت خواص تكنولوژيكي و بنيادي اين گونه
 با توجه به كشت گونه زربين در مساحت  رو ازاين. است

ارتفاع (اي و ييالقي   مختلف جلگههاي ارتفاع از  وسيعي
منطقه نوشهر، مقاومت طبيعي اين ) بيشتر از رويشگاه اصلي

كه تخريب بيولوژيكي (گونه در مقابل پوسيدگي سفيد 
در جهان . مورد مطالعه  قرار گرفت) شايع در منطقه بود

امروز افزايش و تنوع مصرف چوب از يك طرف، كاهش 
 ، ديگرسويمت چوب از شديد منابع توليد و افزايش قي

 اين ماده هاي ويژگيه حفاظت و اصالح کسبب شده 
در . ن را به خود جلب كنداطبيعي تجديدشونده توجه محقق

اي در اين  هاي پراكنده  بررسي،ايران بر خالف ساير كشورها
هايي از آن  به نمونهدر زير زمينه صورت گرفته است كه 

 :دشو اشاره مي
دوام با تحقيق بر روي ) ۱۳۳۸(اولين بار طباطبايي، م

در )  اوري و بلوط زاگرسـبلند مازو (چوب مازوهاي ايران 
  Daedalea) مخربمقابل حمله سه نوع قارچ 

quercina- Polystictus  versicolor - 
Coniophora  cereblla) مشخص  ١ كولشال به روش

 بلند مازو فقط در برابر چوب درون و چوب برونكه  کرد
 ۱۰ تا ۵با ( دوام متوسط D qu و C c هاي رچقاحمله 

 دوام بسيار P.vو در برابر قارچ ) درصد پوسيدگي
  چوب برون  د كهش مشخص طور همين .)۴ (دارند ميك

نظر  و از است دوام كمهاي بلوط، گردو، توسكا و راش  گونه
هاي بلوط و گردو خيلي بادوام و  ، گونهچوب دروندوام 

ميزان پوسيدگي  اينكه   ضمن،تر بودند دوام كمتوسكا و راش 
 اصلي جغرافيايي در برايمواد استخراجي در چهار  و

 با هم داري معني تفاوت ي مورد مطالعهها   گونهچوب درون
 .)۶( نداشتند

                                                            
‐۱  Kolleschale 

دوام چوب صنوبر در حالت ) ۱۳۷۷( پارساپژوه و همکاران
 در برابر را)ولمانيت (CCA با نمك تيمارشدهطبيعي و 
  كهدريافتندو دادند ن كمان مورد مطالعه قرار قارچ رنگي

 دار معني بسيار چوب برون و چوب درون اختالف كاهش جرم
  قسمت ازچوب درون كاهش جرم كه طوري به ،است
شده در  هاي اشباع يشتر و كاهش جرم نمونه بچوب برون

 دار معني كامالً  درصد۱هاي شاهد در سطح  مقايسه با نمونه
دس از حالت كامالً يي چوب صنوبر دلتوبودند تا حدي كه

 .)۳(  به بسيار با دوام مبدل شده بوددوام بي
Akhter) ۲۰۰۱ (گونه يعيرات در دوام طبييتغ 
جه گرفت که منشأ بذر ي و نتکرد يفر را بررس دوگالس

، قطر، دوام طبيعي، دانسيته در زياديتواند تغييرات  مي
فر  ه دوگالس گونچوب برون مساحت درون و ومقطع عرضي 

، چوب اين ۱۱۳EN و بر اساس آزمون پوسيدگي دکنايجاد 
 ولي در ، دوام متوسطC.puteanaگونه در مقابل قارچ 

 ).۷(است  دوام كم P. placentaمقابل 
اي  مقاومت به پوسيدگي قهوهاثر ماده استخراجي در 

بررسي ) Winandy )۲۰۰۳  الريكس توسطچوب درون
 كه مقدار مواد گرديددر اين مطالعه مشخص . شد

واقع در )  سال۱۵۰بيش از (استخراجي در درختان مسن 
      بيشتر از درختان جوان چشمگيري طور بهارتفاعات 

 ميزان آن در درختان در همان زادگاه بودند و)  ساله۳۸(
ـ  چوب درون از قسمت مركزي درخت تا ناحيه مرزي مسن
 درصد .تافي مي  رابطة خطي افزايشبنابر چوب برون

 كه طوري به ،داشتبستگي  به نوع گونه يلو فنتركيبات
            در گونة الريكس ژاپني در مقايسه با مقدار آن 
 بيشتر بود و رابطة تنگاتنگي هم بين ييالريكس اروپا

 شد هاي و مقدار فنل مشاهد مقاومت به پوسيدگي قهوه
ل به  مايچوب درونكه در مجموع رنگ  = r)۶۳/۰ تا۸۸/۰(

قرمزگونة الريكس رابطة نزديكي با مقدارفنل و با مقاومت 
 . )۱۵( به پوسيدگي داشت

 مانند مكان يا منطقه رويش، نرخ عواملي اثرهايدر مورد 
 روش جنگلداري و منابع ژنتيكي  رويش، ميزان تاج پوشش،
 .)۱۳(صورت پذيرفته است  ميروي دوام چوب تحقيقات ك
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 : ها  مواد و روش

هاي مورد نظر از سه  نجام اين بررسي، نمونهبراي ا
  : دش انتخاب زيررويشگاه با مشخصات جغرافيايي به شرح 

 ،+۴۰ ارتفاع ۱۰۲ جنگل سري نيرنگ پارسل ‐۱

 و +۵۰۰ ارتفاع ۱۶ پارسل ۲ جنگل لـله جار سري ‐۲

  .+۱۰۰۰ ارتفاع ۱۲ پارسل ۲ جنگل سنار سري ‐۳

 كامالً طور به ورمذکمناطق  هر يك از ازسه اصله درخت 
 از متر سانتي ۱۳۰هايي به طول  بينه انتخاب و گردهتصادفي، 

ميانگين قطر .  متري باالي سطح زمين قطع شدند۱ارتفاع 
 .  آمده است۱برابر سينه و سن توده در جدول 

 

 هاي مورد مطالعه  مشخصات پارسل‐ ۱جدول 

 پارسل
 شيب

℅ 

از سطح ارتفاع 
 (m) دريا

فاصله درختان 
 (m) همديگر از

 سن توده

 )سال(

ميانگين قطر برابر 
 (cm)سينه 

 ۱۰‐۱۲ ۳۰ ۵/۲ـ۴ ۱۰۰۰ ۱۵‐۲۰  سنار۱۲

 ۱۶ ۲۵ ۵/۲‐۳ ۵۰۰ ۲۵‐۱۵  لـله جار۶

 ۱۷ ۲۵ ۳ ۴۰ ۱۰‐۱۵  نيرنگ۱۰۲

 
هايي با   شمال ـ جنوب به تختهبراي در ها بينه گرده

بندي   بعد از دستهسپس. شدند تبديل متر سانتي ۳ضخامت 
 با منطقه، از آنها EMC خشك شدن و رسيدن به ايبر

 متر سانتي ۲×۲×۶ و ۵/۱×۵/۲×۵هايي به ابعاد  نمونه
 DIN 52176 , B S.338 , (1961)طبق استانداردهاي

، مقاومت به سختي و گيري ميزان كاهش جرم براي اندازه
 .)۱۲ و ۹( مقاومت فشاري موازي الياف گرفته شد

عامل پوسيدگي ( ١ رنگين كمانشده خالصميسيليوم قارچ 
  كه داخل لوله آزمايش حاوي مالت اكستراكت آگار و)سفيد

 از موسسه تحقيقات ،در فريزر نگهداري و آماده شده بود
ثير به  تكبرايتهيه، و ) وزارت جهادكشاورزي(البرز 

 . دشآزمايشگاه ميكروبيولوژي دانشگاه منتقل 

  با روش كولشالشده خالصدر محيط استريل، قارچ 
 حاوي محيط كشت مالت اكستراكت Kolleدرظروف

بعد از حدود يك هفته ميسيليوم قارچ . )۵( آگاركشت شد

                                                            
‐۱ Coriolus  versicolor 

سطح محيط كشت را پوشاند و ظروف آماده انتقال 
 .هاي چوب شدند نمونه

قه در ي دق۲۰ مدت به بعد از استريل شدن چوبيهاي  مونهن
 ۲ تا ۵/۱ و فشار گراد سانتي درجه ۱۲۰شرايط دمايي 

در  مربع  داخل اتوكالو مرطوب، متر سانتيكيلوگرم بر 
 اي  شيشههاي پايك روي Kolleاي  داخل ظروف شيشه

ها به انكوباتور منتقل و در   سپس اين شيشه.گذاشته شدند
 درجه ۲۴  دمايه در شرايط هفت۱۴ مدت بهآنجا 
 و بعد از قرار گرفتند درصد ۷۵ و رطوبت نسبي گراد سانتي

  . دشگيري   اندازهزير هاي ويژگيمدت يادشده 

 

  و درصد کا هش جرم ميزان خسارت ظاهريـ۱

 ٢ريتنياز معيار ويل يخسارت ظاهربراي بررسي  ميزان 
منظور ابتدا درصد پوشش  بدين.  استفاده شد)۱۶(

ليوم روي سطح هر نمونه محاسبه و بعد از پاك كردن ميسي

                                                            
‐۲  Willeitner 1965 
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مورد آزمايش   نمونه،۹۰ چگونگي اثر ناخن روي سطح ،آن
ها  قرار گرفت و  براي محاسبة ميزان كاهش جرم، اين نمونه

 ساعت قرار گرفتند ۲۴ مدت به Co5100± دماي بادر اتو 
 . دشتعيين  درصد كاهش جرم زير از رابطة ت يو در نها

 

 

۱۰۰*  

 

  )۱۱( ١ دوام طبيعي از روش فنداليبندي طبقهبراي 
 . استفاده شد

  موازي اليافي مقاومت فشارـ ۲

 )۸( استاندارد طبق موازي الياف يهاي فشار بعاد نمونها
 پس از تعيين وزن خشك آنها  انتخاب ومتر سانتي ۶×۲×۲

منظور   فلزي در هواي آزاد به هبه مدت يك ماه روي صفح
بندي شدند و بعد  رسيدن به رطوبت تعادل با محيط دسته

 Instron عدد از آنها توسط ماشين ۱۸۰مقاومت 
 در چالوس با ها جنگلآزمايشگاه صنايع چوب سازمان 

 . آمددست بهدقيقه  در متر ميلي ۵/۰ سرعت بارگذاري
 زيرطه راب موازي الياف از تنش فشاري سپس حداكثر
 ذكر است كه در موقع تهيه نمونه دقت شايان. محاسبه شد

 بر محور طولي وشد تا دو سطح مقطع نمونه با هم موازي 
 .)۱( دننمونه عمود باش

)۱                                                     (
A
puu=σ 

uσ : زي الياف  مواتنش فشاريحداكثر)
2/ mN(  

pu : حداكثر نيرو هنگام شكست بر حسب نيوتن)N( 

A : سطح مقطع نمونه بر حسب متر مربع)
2m( 

 

 

                                                            
‐۱  Findly  1967 

  مقاومت به سختي‐ ۳

هاي   عدد از  نمونه۱۸۰مقاومت به سختي بر روي  
 DIN استاندارد بنابري كه متر سانتي ۵×۵/۲×۵/۱

 با استفاده از ماشين ،)۱۲(  انتخاب شده بود  52176
اين  در، عبارت ديگر هب.  انجام گرفتInstron هيدروليكي

قطر  هاي ب  فرو نشاندن كرهبرايگيري، نيروي الزم  اندازه
mm۵/۱۱۵/۲×۵( و در سطح مماسي  به اندازة شعاع آن 
 . )۱(شد  تعيين )متر سانتي

 تشكيل نشدن  و بودن سن درختانکم به دليل
 جوان چوب روي اثرهاياجتناب از  طور همين  وچوب درون

  حلقه رويش از مغز۷ها بعد از   نمونه،خواص مكانيكي
  .)۲( دشدرختان انتخاب 

 
 محاسبة آماري 

رار يا بلوك درهر تيمار در  يك تكعنوان به بينه گردههر 
هاي هر  نظر گرفته شد و از مشاهدات مربوط به نمونه

  طرح آزمايشيتحت نتايج سپس ، ميانگينبينه گرده
مورد تجزيه و   تصادفي كاملهاي بلوكفاكتوريل در قالب 
 . تحليل قرار گرفت

 

 نتايج

  مشاهدات ظاهري ‐١

رصد پوشش ميانگين د  ،)١۶( ٢ويلينتر  با توجه به معيار
 ناخن بر سطوح اثرهايميانگين  و) ميسيليوم(ها  ريسه

 .  آمده است۲ها در جدول  مختلف نمونه

                                                            
‐۲  Willeitner  1965 

درصد کاهش جرم =   
 
) وزن کامالً خشک اوليه–وزن کامالً خشک ثانويه (   

 وزن کامالً خشک اوليه
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  هفته از پوسيدگي۱۴در طول ها و ميزان خسارت وارده   ميانگين درصد پوشش ريسه‐۲ جدول

 پارسل
  ارتفاع از سطح

 )متر(دريا 
تعداد 
 نمونه

 معيار گروه خسارت)درصد(ها  پوشش ريسه
WILLEITNER 

 a۳ـa۴ %۹۹ ۳۰ ۴۰ نيرنگ
 a۲ـa۳ %۹۵ ۳۰ ۵۰۰ للـه جار
 ۱ـa۲ %۸۰ ۳۰ ۱۰۰۰ سنار

 
 متر از سطح دريا با توجه به افزايش جرم ۱۰۰۰در ارتفاع 

ها در سطوح چوب كاسته   از ميزان پوشش ريسه)۲(ويژه 
 معيار بنابر بنابراين خسارت سطحي چوب ،شده

Willeitner  در گروهa۲كه ميزان   درحالي،رار گرفته ق۱ـ

 متر از سطح ۴۰هاي چوبي در ارتفاع  تخريب سطوح نمونه
 . استدريا بيشتر 

 
 كاهش جرم  ‐٢

 هفته ١٤ها پس از   كاهش جرم نمونه آماريمشاهدات
 .  آمده است۳ مجاورت با قارچ  رنگين كمان در جدول

 
  مجاورت با قارچ هفته١٤ها پس از   ميانگين درصد كاهش جرم نمونه‐۳جدول 

 راف معيارحان ميانگين درصد كاهش جرم تعداد نمونه )متر(ارتفاع از سطح دريا 
۴۰ ٣٠ ۲۰ ٦/٤  
۵۰۰ ٣٠ ۳۷/۱۶  ٣/٦  
۱۰۰۰ ۳۰ ۱۰ ۲/۵  

 
ها به ميزان  قارچ پوسيدگي سفيد سبب كاهش جرم نمونه

 متر شده و هر چه ارتفاع از سطح ۴۰درصد در ارتفاع ۲۰
 با توجه به افزايش جرم ويژه، از شدت اين ،شد  دريا بيشتر 

نتايج تجزيه واريانس . تخريب و كاهش جرم كاسته شد
تواند سبب تفاوت  نشان داد كه ارتفاع از سطح دريا مي

د شوها   درصد در كاهش جرم نمونه۵داري در سطح  معني
  .)۵جدول (

  هاي ارتفاعبراساس روش آزمون دانكن، بين ميانگين اثر 
ها  ريا در كاهش جرم نمونه متر از سطح د۵۰۰ و ۴۰

           ک گروه ي و در ستي ندار معنيشده  مشاهدهاختالف 
 متر ۱۰۰۰ها در ارتفاع   ولي كاهش جرم نمونه،قرار گرفتند

تر تفاوت داشت   پايينهاي ارتفاعداري با   معنيطور به
 .)۶جدول (

 هاي هنمون )۱۱( ١بندي فندالي با مراجعه به جدول طبقه
هاي   متر جزو چوب۵۰۰ و ۴۰   از دو ارتفاعشده گرفته
 متر در ۱۰۰۰ از ارتفاع شده گرفتههاي   ولي نمونهدوام كم

 . هاي با دوام متوسط قرار گرفت گروه چوب

                                                            
 ‐۱ Findly 
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 خواص مقاومتي
ي موازي هاي فشار  درصد در كاهش مقاومت۵داري را در سطح  وجود تفاوت معني) ۸ و ۷ل وجدا(جداول تجزيه واريانس 
با افزايش ارتفاع از سطح دريا، كاهش نرخ رويش، افزايش درصد . دهد هاي شاهد و پوسيده نشان مي الياف و سختي بين نمونه

هاي فشاري موازي الياف و سختي   مقاومت”)۲( افزايش جرم ويژه نسبي طور همينچوب تابستانه و ميزان درصد بافت چوب و 
 درصد ۴۰ متر از سطح دريا به ميزان ۴۰ها را در ارتفاع   سفيد بيشترين تأثير كاهش مقاومتپوسيدگي). ۴جدول (افزايش يافت 

 درصد براي مقاومت به سختي داشت و روند كاهشي خواص مقاومتي در اثر پوسيدگي از ارتفاع ۴۱براي تنش حداكثر و ميزان 
در اين زمينه نيز مؤيد همين ) ۲۰۰۲(١هاي تيلور بررسي متر نيز با تغييرات جرم ويژه مطابقت دارد كه نتايج ۴۰ متر به ۱۰۰۰

 )۲و۱ هاي شكل( نكته است
 

  متفاوت از سطح درياهاي ارتفاعگيري و تغييرات آنها در   ـ خواص مورد اندازه۴جدول 

 )متر(ارتفاع از سطح دريا 

۱۰۰۰ ۵۰۰ ۴۰ 

 

 گيري شده فاكتورهاي اندازه

2cmgrجرم ويژه نسبي ۴۶۳/۰ ۶۲۱/۰۵۸۸/۰ / 
 درصد كاهش جرم ۲۰ ۳۷/۱۶ ۱۰
2mmkgمقاومت به سختي ۳/۱۹۰ ۹/۳۶۴۳۱۳ / 

2mmkgتنش حداكثر در مقاومت فشاري موازي الياف ۱۲۰/۳ ۵۹۸/۳۰۷/۴ / 
 درصد كاهش تنش حداكثر در مقاومت فشاري موازي الياف ۴۰ ۳۲ ۲۸

 رصد كاهش مقاومت به سختيد ۴۱ ۳۵ ۷/۳۳
 درصد مواد استخراجي حالل در استن۱۸۵/۳ ۲۴۷/۲۴۸۱/۲

 
 

  تجزيه واريانس كاهش جرم نمونهـ ۵ول جد

Fمنابع درجه آزادي مجموع مربعات ميانگين مربعات  محاسبه شده 

 تكرار ٢ ٩٤٥/٥٢ ٤٧٢/٢٦ ٩٨٩٧/١

 Aفاكتور  ٢ ٢١٠/٩٧ ٦٠٥/٤٨ ٦٥٣٢/٣

 خطا ٣٢ ٣٦٥/٤٥٢ ٣٠٥/١٣ 

 كل ٥٣ ٢١٢/١١٢١  

 ارتفاع ازسطح دريا  : Aفاكتور 

 
 

                                                            
‐۱  Taylor 
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 ها  اثر ارتفاع از سطح دريا درميزان كاهش جرم نمونهـ۶جدول 

A %۵۴/۱۷  متر۴۰متوسط درصد كاهش جرم در ارتفاع  

A %۹۵/۱۶  متر۵۰۰متوسط درصد كاهش جرم در ارتفاع  

B %۴۵/۱۴  متر۱۰۰۰متوسط درصد كاهش جرم در ارتفاع  
 
 

 ها  تجزيه واريانس مقاومت فشار موازي الياف نمونه–۷ جدول

Fمنابعدرجه آزادي مجموع مربعات ميانگين مربعات  محاسبه شده 
 تكرار ۲ ۷۳۵/۰ ۳۶۸/۰ ۲۶۶۲/۱
 Aفاكتور  ۲ ۱۷۳/۱۲ ۰۸۶/۶ ۹۶۷۵/۱۹
 Cفاكتور ۲ ۳۸۹/۲۹ ۶۹۵/۱۴ ۲۰۹۲/۴۸
 خطا ۵۲ ۸۵۰/۱۵ ۳۰۵/۰ 
 كل ۸۰ ۰۳۳/۶۶  

  نوع نمونه   :Cفاكتور             ارتفاع ازسطح دريا  : A فاكتور
 
 

 ها جدول تجزيه واريانس سختي نمونه ‐۸جدول 

Fمنابع درجه آزادي مجموع مربعات ميانگين مربعات  محاسبه شده 
 تكرار ۲ ۳۷۲/۳۰۱ ۶۸/۱۵۰۶ ۹۷۶۶/۰
 Aفاكتور  ۲ ۴۲۳/۴۳۳۹ ۷۱۲/۲۱۶۹ ۶۳۱۵/۱۴۰
 Cفاكتور ۲ ۱۷۹/۲۴۲۷۱ ۰۸۹/۱۲۳۵ ۶۶۲۲/۷۸
۱۸۶۶/۱ ۵۰۷/۱۸۳۰ ۰۲۸/۷۳۲ ۴ AC 
 خطا ۵۲ ۹۷۹/۸۰۲۲ ۷۱۱/۱۵۴۲ 
 كل ۸۰ ۸۲۳۵۳۴/ ۱۸۹  

 ارتفاع ازسطح دريا  : Aفاكتور 
  نوع نمونه   :Cفاكتور 
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 گيري بحث و نتيجه

 نتايج حاصله، ميزان مقاومت فشاري موازي الياف بر اساس
 متر ۱۰۰۰كاشت در ارتفاع  هاي زربين دست  نمونه و سختي

 است متر بيشتر ۵۰۰ و ۴۰از سطح دريا نسبت به دو ارتفاع 
ن نيز اين نظريه را ااست كه نتايج تحقيقات بيشتر محقق

معتقد است ) ۲۰۰۲ (Akhter. )۷ و ۱۵ ،۲ (كند  تأييد مي
تواند با ميزان دوام طبيعي سوزني برگ   ويژه ميكه جرم
در مطالعه . )۷(فر رابطة مستقيم داشته باشد  دوگالس

تواند  حاضر، مشخص شد كه افزايش ارتفاع از سطح دريا مي
 ،ده افزايش د۶۲۱/۰به   ۴۶۳/۰ميزان جرم ويژه نسبي را از 

توان به كاهش پهناي دواير رويش و  اين مسئله را مي
افزايش چوب تابستانه و فشردگي الياف و در نتيجه افزايش 

 متري و افزايش پهناي دواير ۱۰۰۰جرم ويژه در ارتفاع 
بنابراين . )۱۳ و ۲( متري نسبت داد ۴۰ساليانه در ارتفاع 
واقع در  Cupressus sempervirensچوب گونه زربين 

در مقابل )  متر از سطح دريا۴۰ارتفاع (اي  مناطق جلگه
 مولد (Coriolus versicolor)كمان  قارچ رنگين

كه   درحاليبوده، دوام كم پوسيدگي سفيد بسيار حساس و
)  متر از سطح دريا۱۰۰ارتفاع (گونه در مناطق ييالقي  اين

 آزمون بر اساس استاندارد(باشد  واجد دوام متوسط مي
كليه  ).بندي فندالي و طبقه  EN ۱۱۳پوسيدگي
 هفته از ۱۴شده در اين تحقيق بعد از  هاي محاسبه مقاومت

هاي شاهد، كاهش چشمگيري  پوسيدگي نسبت به نمونه
واضح است كه . داري داشت پيدا كرد و با آن تفاوت معني

. ها دارند مواد استخراجي نقش مؤثري در دوام طبيعي گونه
دهد كه نوع ماده   نشان مي)۱۴ و ۷(تحقيقات پيشين نتايج 

. استخراجي در افزايش و يا كاهش دوام طبيعي مؤثر است
كاشت بودن گونه مورد  در اين بررسي با توجه به دست

مطالعه و كم بودن سن درختان درنتيجه فقدان قسمت 
ها، مواد استخراجي بيشتر از نوع   در نمونهچوب درون
گرفته در اين مورد نشان  هاي صورت بررسي و بودهاي  تغذيه

لول در استن در ارتفاع داد كه ميزان مواد استخراجي مح
 ،متر بود۱۰۰۰مراتب بيشتر از اين مواد در ارتفاع   متر به۴۰

 موجباي  بنابراين شرايط مساعد رويش در مناطق جلگه
افزايش پهناي رويش ساليانه و كاهش چوب تابستانه و 

رم ويژه و همچنين افزايش ميزان مواد درنتيجه كاهش ج
اين مطلب . استاي در چوب شده  استخراجي تغذيه

ها در ارتفاع  كننده كاهش دوام طبيعي نمونه تواند توجيه مي
 اين . متر از سطح دريا باشد۱۰۰۰ متر نسبت به ارتفاع ۴۰

 طور همين و ها جنگلتواند در مديريت و پرورش  موضوع مي
با توجه به . ين تأثير بسزايي داشته باشددر مصرف بهينه زرب

توان گفت كه براي مقاصد کاربردي واجرايي  اين داليل مي
آنجا كه هدف، افزايش مقاومت به سختي و فشار موازي 
الياف و در عين حال داشتن بيشترين ميزان دوام طبيعي 

مصارف خارج از (در مقابل پوسيدگي سفيد باشد 
كاشت در  آالت زربين دست  استفاده از چوب،)ساختمان

 . است متر مطلوب ۱۰۰۰ارتفاع 
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An Evaluation of Variation in Natural Durability of Cuperssus 
sempervirens in Nowshar at Three Heights above Sea Level. 

 
V.Tazakkor Rezaee1       D.Parsa Pajouh2             H. Khademi Eslam3 

 
Abestract  
The present work is a study of the variation in natural durability of Cupressus sempervirense against 

white rot (Coriolus versicolor) at three heights from sea level. In the conditions mentioned, evaluation 
was made while using Kollechal method according to DIN 8216 and B. S, 838: 1961, in a completely 
randomized design. In addition to natural durability, specimens were contaminated with cultured 
fungus for fourteen weeks ( co22  and 75% relative humidity), after which, weight loss, comperessive 
strength (parallel to grain), and hardness of specimens were assessed. Weight loss of specimens (from 
40) and 500 meter heights above sea level was more and accompanied by less durability was a 
significant diffrence observed among heights above sea level, concerning weight loss. Compressive 
strength (parallel to grain) was related to height above sea level so that samples from the highest level 
had the highest strengths. There was a significant difference observed among hardness of samples 
from the three different heights above sea level.  
 
Keywords: Cupressus sempervirens, Coriolus versicolor, natural durability, Compressive strength 

(parallel to grain), Hardness, Weight reduction, Kollechal method.  
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