
 © 2022 Technical and Vocational University, Tehran, Iran. This article is an open-access article 
distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-Noncommercial 

4.0 International (CC BY-NC 4.0 license) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). 
 

 

TVU 

 

 
 

           Quarterly Scientific Journal of Technical and Vocational University 
 

                     Winter 2022, Vol. 18, No. 4, p. 215-225 
 

Journal homepage: https://karafan.tvu.ac.ir/?lang=en 

                                                     :10.48301/KSSA.2021.290643.1576                                    :20.1001.1.23829796.1400.18.4.14.9 

        Original Research  

Investigation of Physical and Mechanical Properties of 
Iranian and Imported Georgian Beech Wood 

Mohammad Najafian Ashrafi1 , Hooman Shaabani Asrami2 , Zeynolabedin 
Vosoughi Rudgar3 , Mohammad Ghorbanian Far4* , Moein Dehghan5  

1Faculty Member, Department of Wood Science and Engineering, Technical Faculty Number 2, Mazandaran 

Branch, Technical and Vocational University (TVU), Sari, Iran. 
2BSc, Department of Wood Science and Engineering, Technical Faculty Number 2, Mazandaran Branch, 

Technical and Vocational University (TVU), Sari, Iran. 
3MA Student, Department of Wood Engineering and Technology, Tarbiat Modares University, Noor Branch, 

Noor, Iran. 
4MSc, Department of Wood Engineering and Technology, Faculty of Wood and Paper Engineering, Gorgan 

University of Agricultural Science and Natural Resources, Gorgan, Iran. 
5PhD Student, Department of Wood Engineering and Technology, Faculty of Wood and Paper Engineering, 

Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources, Gorgan, Iran. 
 

A R T I C L E    I N F O   A B S T R A C T 

Received: 06.28.2021     
Revised: 07.18.2021  
Accepted: 07.26.2021 

 
Wood and wooden products are one of the most important materials 
that have been traditionally used for building constructions. In this 
study, Mazandaran Sangdeh Beech and imported Georgian Beech 
wood were used. Physical properties (including dry and critical 
densities, shrinkage and swelling) and mechanical properties 
(including bending strength, modulus of elasticity, compression 
parallel to grain, shear parallel strength to grain, tensile strength 
parallel and perpendicular to grain, screw withdrawal strength and 
hardness) were investigated. Physical and mechanical tests were 
performed according to international standard methods such as ISO 
3129 (2012) and ASTM (D143-14). The moisture content of all 
samples was 12% during mechanical tests. The mean dry densities of 
Sangdeh and Georgian beech were 0.61(g/cm3) and 0.65(g/cm3), 
respectively. The result showed that significant differences were 
observed among the properties of the mentioned species after T-test, 
except in critical density, radial shrinkage and radial swelling. 
Moreover, the obtained strengths of Georgian timber were 
significantly higher than the Iranian beech, which was attributed to 
the higher density of Georgian timber. 
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    مقاله پژوهشی     

  راش   راش ایران و الوارهای وارداتی بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی چوب  
 گرجستان 

،  * 4فر   ان یمحمد قربان ،    3رودگر   ی وثوق   ن ی العابد  ن ی ز   ،   2ی اسرم   یهومن شعبان   ،  1ی اشرف   ان ی محمد نجف 
  5دهقان  ن ی مع 
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 .ران ی ، ا مدرس، واحد نور، نور   تی چوب، دانشگاه ترب   ع ی و صنا   یارشد، گروه مهندس   ی کارشناس  ی دانشجو  -3
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ترین محصوالت  های بسیار باال، یکی از مهم چوب و محصوالت چوبی به دلیل مقاومت

سازی در سراسر جهان است. در این پژوهش از چوب راش استفاده در ساختمان مورد  

خواص فیزیکی شامل   .مازندران و الوارهای وارداتی راش گرجستان استفاده شد سنگده

هم بحرانی،  و  خشک  شامل  )دانسیته  مکانیکی  خواص  و  واکشیدگی(  و  کشیدگی 

ف، برش موازی به الیاف، کشش  )مقاومت خمشی، مدول االستیسیته، فشار موازی به الیا

نگه  به  مقاومت  الیاف،  به  عمود  و  و شعاعیموازی  مماسی  دو جهت  در  پیچ    و   داری 

استانداردهای   از  آزمایش  این  در  شدند.  بررسی   ASTMو    ISO 3129سختی( 

(D143)   برای انجام آزمایشبه های فیزیکی و مکانیکی استفاده شد. رطوبت ترتیب 

نمونه  آزمایش کلیه  انجام  بود. متوسط دانسیته   12های مکانیکی  ها در هنگام   درصد 

 0.65و    0.616ترتیب برابر با  آمده از چوب راش سنگده و گرجستان به دستخشک به 

سانتیگرم دبر  نشان  نتایج  بود.  مکعب  معنیمتر  تفاوت  که  خصوصیات  اد  بین  داری 

( به جز دانسیته T-testفیزیکی و مکانیکی این دو راش مورد استفاده، بعد از آزمون )

های کشیدگی شعاعی و واکشیدگی شعاعی مشاهده شد. همچنین مقاومت بحرانی، هم 

  گیری شده الوارهای راش گرجستان بسیار باالتر از چوب راش سنگده مکانیکی اندازه

 بود که به دانسیته باالتر الوار راش گرجستان نسبت داده شد.

  کلید واژگان:
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 دانسیته 
 خصوصیات فیزیکی
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 مقدمه 
مقاومت  دلیل  به  چوبی  محصوالت  و  باال های  چوب  مهم بسیار  از  یکی  در  ،  استفاده  مورد  محصوالت  ترین 

باشد.  ت باالیی به سختی دارد و هدایت گرمایی کمی را دارا می . چوب مقاوم [ 2  ;1] سازی در سراسر جهان است  ساختمان 
های منفی مانند کاهش و افزایش ابعاد در برابر تغییر رطوبت دارد و مقاومت، سختی و سایر خصوصیات  با این وجود، ویژگی 

طور کارآمد، الزم است از  . بنابراین برای استفاده از این مواد به [ 3] مکانیکی آن در سه جهت چوب با هم برابر نیست  
بیشتر خصوصیات و    ای بر های فیزیکی و مکانیکی آن اطالع کافی داشته باشیم. دانسیته چوب که به طرز ویژه ویژگی 
عنوان شاخص اصلی کیفیت چوب در نظر گرفته شود. برخی از محققان  تواند به گذارد و می های درخت تأثیر می ویژگی 

مترمکعب گزارش کردند که نشان از مقاومت باالی  گرم بر سانتی   0/ 7طور متوسط دانسیته چوب درخت راش را حدود  به 
 . [ 4  ;1] چوب این درخت است  

های  کیلومترمربع در استان   50000منظقه هیرکانی در جنوب دریای خزر واقع شده است. در ایران این منطقه تقریبًا  
ز این منطقه، مکانی عالی برای  خی وهوا و خاک حاصل شمال کشور ایران مساحت دارد. رطوبت کافی، مرطوب بودن آب 

ها است که  ترین درختان ساکن در این جنگل یکی از اصلی   1ایران   راش طور خاص،  وجود آورده است. به رشد درختان به 
های راش در بسیاری از  . در خارج از ایران نیز گونه [ 5] دهد  ها را به خود اختصاص می حجم این جنگل از  درصد    30

سازی  گیری، مبلمان، تخته الیه و ساختمان . از این چوب بیشتر در روکش [ 8- 6  ;4  ;1] کشورهای اروپا گسترش دارد  
 . [ 9] شود  می   استفاده 

سازی، تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی مانند مدول االستیسیته  چوبی و ساختمان از سوی دیگر برای محصوالت  
 (MOE ( مقاومت خمشی ،)MOR و سایر مقاومت )  های  . امروزه روش [ 3] های مکانیکی از اهمیت باالیی برخوردار است

استفاده    [ 13  ;12] و ترموگرافی    [ 11] ، تموگرافی  [ 10]   2گیری رنگ ها مانند اندازه بسیاری برای ارزیابی خواص چوب 
ها استفاده  نیز برای بررسی خصوصیات چوب   [ 17  ;16] و روش انتشار موج    [ 15  ;14] شود. از روش مادون قرمز  می 
صورت ساده انجام شده  به های فیزیکی و مکانیکی بر گونه راش  گردد. اما تحقیقات کمی در زمینه بررسی مقاومت می 

در    4و گنو   3صورات   . [ 25- 18  ;7]   اند صورت جامع و کلی به تمام خصوصیات فیزیکی و مکانیکی نپرداخته است که به 
مقاومت  مقایسه  دارای  مورد  اروپا  راش  گونه  که  دادند  نشان  آمریکا  و  اروپا  راش  گونه  بین  مکانیکی  و  فیزیکی  های 

اما تحقیقات نسبتاً   [ 29- 27] ها در ایران انجام شده است تحقیقاتی درباره سایر چوب .  [ 26] های باالتری است مقاومت 
اند؛ از این رو هدف اصلی از این تحقیق، بررسی خصوصیات  کمی در زمینه خصوصیات فیزیکی و مکانیکی راش ایران بوده 

مکانیکی گونه راش سنگده ایران و الوارهای وارداتی راش گرجستان و مقایسه این خصوصیات با سایر مناطق  فیزیکی و  
 باشد. ایران و جهان می 

 ها مواد و روش
های فیزیکی بر  های راش شمال کشور )منطقه سنگده( صورت پذیرفت و برای انجام آزمون برداری از جنگل نمونه 
های مکانیکی طبق  و برای آزمون   ISO 3129های راش گرجستان از استاندارد  تخته های راش سنگده و  روی گونه 
 طور خالصه بیان شده است. به   1ها و پارامترهای آزمون در جدول  استفاده شد که روش ASTM-D143 استاندارد  

 
 

 
1 Fagus orientalis Lipsky 
2 Color measurement 
3 Saurat 
4 Gueneau 
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 آزمون   پارامترهای ها و  . روش 1جدول  

 جهت روش آزمون  استاندارد 
اندازه 

 متر(نمونه)میلی 

سرعت بارگذاری 

 متر بر دقیقه( )میلی

ISO 3129 20 _  فیزیکی x 20 x 25 _ 

ASTM D143 

 x 25 x 410 1.3 25 _  مقاومت خمشی 
 x 50 x 200 0.3 50 موازی به الیاف فشار
 x 50 x 63 0.6 50 موازی به الیاف برش

 کشش
 x 25 x 460 0.9 25 موازی به الیاف

 x 50 x 63 2.5 50 الیاف عمود به 
داری قدرت نگه

 پیچ

 مماسی 
 

50 x50 x 150 

2 
 شعاعی

 6 مماسی، شعاعی و عرضی سختی

 
طور تصادفی  متر( استفاده شد. سه درخت راش به سانتی   600 × 25 × 6.3از سه الوار وارداتی راش گرجستان با ابعاد ) 

متر از سطح زمین بریده شدند. خصوصیات    2از منطقه سنگده در یک ارتفاع برابر از سطح دریا انتخاب و به ارتفاع حدود  
  بیان شده است.   2اصلی درختان قطع شده در جدول  

 های اصلی درختان راش مورد استفاده شده . ویژگی 2جدول  
 راش سنگده  خصوصیات 

 1800 ارتفاع از سطح دریا )متر( 
 ای ماسه  نوع خاک 
 N  /  53° 13′ 50.4″ E ″05.9 ′04 °36 مختصات 

 146 میانگین سن درختان )سال( 
 45 متر( میانگین قطر )سانتی 

 
گیری خصوصیات فیزیکی  اندازه درختان راش سنگده و الوارهای راش گرجستان طبق استانداردهای بیان شده برای  

ور شدند تا حفرات، کاماًل از  ها در ظرف پر از آب غوطه کشیدگی ابتدا نمونه گیری هم و مکانیکی بریده شدند. برای اندازه 
،  45ها را در آون در دماهای مختلف ) گرم، نمونه   0.01ها با ترازوی  گیری ابعاد و وزن آن آب اشباع شوند و پس از اندازه 

ساعت قرار داده شدند تا کاماًل خشک شوند    24گراد( که برای هر درجه به مدت  درجه سانتی   103و    85،  75،  65،  55
ها اندازه گرفته شد  ها بود(. سپس وزن خشک نمونه شدن و بدون تنش نمونه )هدف از این دماهای مختلف، آرام خشک 

ها ابتدا در آون  دست آوردن واکشیدگی، نمونه کشیدگی اندازه گرفته شد. برای به ها، هم گیری ابعاد آن و پس از اندازه 
د تا حفرات  ور شدن ها در ظرف پر از آب غوطه ها، نمونه گیری ابعاد آن گذاشته شدند تا کاماًل خشک شوند و پس از اندازه 

گیری  گیری شدند و واکشیدگی اندازه ها دوباره اندازه کاماًل از آب اشباع شوند و به حداکثر ابعاد خود برسند. سپس نمونه 
درجه    20درصد و دمای    65ها در محیط آزمایشگاه قرار داده شدند )رطوبت  های مکانیکی، نمونه شد. برای انجام آزمون 

درصد برسند، سپس با استفاده از استاندارد مربوطه، قطعات برش زده شدند و با استفاده از    12گراد( تا به رطوبت  سانتی 
  12های مکانیکی  ها در هنگام آزمون های مکانیکی انجام شد. رطوبت تمام نمونه آزمون   ( SANTAM 150)  دستگاه  

 کار رفت.  ها به برای تجزیه داده   T-testو  وتحلیل شدند  تجزیه   16ورژن     SPSSافراز ها با استفاده از نرم درصد بود. داده 
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 نتایج و بحث 

 خصوصیات فیزیکی 
طور که  نشان داده شده است. همان   3نتایج خصوصیات فیزیکی گونه راش سنگده و راش گرجستان در جدول  

ها  ها مشاهده شد که به دانسیته مختلف آن داری بین خصوصیات فیزیکی مختلف گونه شود تفاوت معنی مشاهده می 
گذارد. شرایط رشد و  های فیزیکی و مکانیکی چوب تأثیر می نسبت داده شد؛ زیرا دانسیته، مستقیم بر بیشتر مقاومت 

 .  [ 8] ویژه ارتفاع، آب هوا و سن درخت نیز ممکن است تغییراتی در خواص چوب ایجاد کند  عوامل محیطی، به 

 . خصوصیات فیزیکی چوب راش سنگده و گرجستان 3جدول 

 نمونه 
دانسیته 

 خشک 

دانسیته 

 بحرانی

کشیدگی هم

 طولی

کشیدگی هم

 شعاعی

کشیدگی هم

 مماسی

کشیدگی هم

 حجمی 

واکشیدگی  

 طولی

واکشیدگی  

 شعاعی

واکشیدگی  

 مماسی

واکشیدگی  

 حجمی 

 3cm/g  % 

ابعاد  

 ها نمونه
20 x 20 x 25 mm 

 راش سنگده 
0.616 

1(564) 
0.538 

(666 )  
0.32 

(327 )  
5.359 

(327 )  
10.649 

(327 )  
16.433 

(327 )  
0.437 

(304 )  
5.824 

(304 )  
11.639 

(304 )  
17.332 

(304 )  
راش  

 گرجستان

0.65 
(38) 

0.54 
(38) 

0.58 
(38) 

5.47 
(38) 

12.15 
(38) 

18.73 
(38) 

0.65 
(38) 

6.21 
(38) 

14.07 
(38) 

20.52 
(38) 

انحراف 

معیار راش  

 سنگده 
0.12 0.04 0.15 0.31 0.84 0.7 0.11 0.72 0.94 1.27 

انحراف 

معیار راش  

 گرجستان
0.027 0.022 0.243 0.403 0.405 0.384 0.247 0.376 0.771 0.923 

2test-T 0.000 ns0.162 0.000 ns0.128 0.000 0.000 0.000 ns0.058 0.000 0.000 
 باشد.داری می معنی ، عدم nsو    0.05داری  سطح معنی   2کار رفته است،  های به اعداد داخل پرانتز، تعداد نمونه   1

 
دیگر  آمده در این مطالعه با مقادیر موجود در منابع  دست به   سنگده و گرجستان   میانگین پارامترهای چوب راش 

آمده توسط  دست سنگده و گرجستان تقریبًا با مقادیر به آمده از راش  دست (. دانسیته خشک به 4جدول  مقایسه شد ) 
برای راش در    4و گولر   3، بکتاس sylvatica   [19 ]و همکارانش برای راش    2، کامپین [ 20] برای راش در آمریکا    1کرشمان 

و گلبابایی و همکارانش برای راش در منطقه ساری    [31]برای راش در یونان    6و مانتانیس   5، اسکارولیس [ 30] ترکیه  
و    8، لومونوکو [ 1] و همکارانش برای راش در هلند    7برابر بود. در حالی که برخی از محققان مانند چاژکوفسکی   [ 32] 

بر  گرم   0.68اروپا، مقادیر باالتر از    در   sylvaticaو همکارانش برای راش    9و گریس   [ 21] همکارانش برای راش در ایتالیا  

 
1 Kretschmann 
2 compean 
3 Bektas 
4 Guler 
5 Skarvelis 
6 Mantanis 
7 Czajkowski 
8 Lo Monaco 
9 Gryc 
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آمده  دست آمده از دو راش سنگده و گرجستان، با مقادیر به دست مترمکعب را گزارش کردند. دانسیته بحرانی به سانتی 
تعییر ابعاد در    کند، می   آزاد تغییر   آب   محدوده   در   چوب   رطوبت   میزان   که   تقریبًا برابر بود. هنگامی   [ 32  ;30  ;21] توسط  
  ابعاد   تغییرات   بر   توجهی قابل   تأثیر (  آغشتگی   آب   محتوای   در   تغییر )   چوب   رطوبت   میزان   در   شود. تغییرات ایجاد نمی   چوب 

.  [ 33]   باشد در جهات مماسی و شعاعی بود و کمترین آن مربوط به جهت طولی می   ترتیب دارد. بیشترین تغییر ابعاد به 
  ;20]   آمده از دو راش در این پژوهش بسیار نزدیک به مقادیر گزارش شده توسط دست شعاعی به   کشیدگی مقادیر هم 

آمده از  دست ت دادند. مقادیر به های مذکور نسب بود که نویسندگان آن را به دانسیته تقریبًا برابر با پژوهش   [ 31  ;25
برابر مقادیر گزارش شده    کشیدگی هم  بود. در حالی که مقادیر    [ 31]توسط  مماسی و حجمی راش سنگده تقریبًا 
 بود.   [ 21  ;20] کشیدگی مماسی و حجمی راش گرجستان برابر با مقادیر گزارش شده توسط  آمده از هم دست به 

 . خصوصیات فیزیکی و مکانیکی چوب راش سنگده و گرجستان )دو ستون آخر( و سایر منابع 4جدول  

ت 
صیا

صو
 خ

 لومنوکو

) همکاران  و
2015

 )  [
21

 ]
 

س
س و مانتانی

اسکارولی
 

(
2013

 )  [
31

 ]
 

(
2013

)
 

ن
) کرشما

2010
 )  [

20
 ]

 

س و همکاران 
 گری

(
2008

 ) [
7 ]

 

ن
ن و همکارا

 کامپی

(
2007

 )  [
19

]
  

ی و همکاران 
 گلبابای

(
2004

 ) [
32

 ]
 

س و گولر 
) بکتا

2001
 ) [

30
 ]

 

ن 
ستا

 گرج

 سنگده 

-دانسیته

 خشک%
0.688 0.64 0.64 0.75 0.59 0.608 0.631 0.65 0.616 

دانسیته  

 بحرانی%
0.56  - - - 0.575 0.522 0.54 0.538 

کشیدگی  هم

 شعاعی% 
7.17 5.46 5.5 - - - 7.23 5.47 5.359 

کشیدگی  هم

 مماسی% 
11.72 9.93 11.9 - - - 7.91 12.15 

10.64
9 

کشیدگی  هم

 حجمی% 
18.51 15.08 17.2 - - - 15.27 18.73 16.43

3 
واکشیدگی 

 شعاعی% 
- - - 6.98 - - 8.54 6.21 5.824 

واکشیدگی 

 مماسی% 
- - - 14.8 - - 9.63 14.07 

11.63
9 

واکشیدگی 

 حجمی% 
- - - 23.4 - - 18.29 20.52 

17.33
2 

مقامت  

N.mخمشی)

2m) 

108.4 105.49 103 - 120 119.66 - 99.01 88.17 

مدول  

 االستیسیته 

(2N.mm ) 

- - - - 12900 11175 - 11224
.8  

.9308
94  
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ت 
صیا

صو
 خ

 لومنوکو

) همکاران  و
2015

 )  [
21

 ]
 

س
س و مانتانی

اسکارولی
 

(
2013

 )  [
31

 ]
 

(
2013

)
 

ن
) کرشما

2010
 )  [

20
 ]

 

س و همکاران 
 گری

(
2008

 ) [
7 ]

 

ن
ن و همکارا

 کامپی

(
2007

 )  [
19

]
  

ی و همکاران 
 گلبابای

(
2004

 ) [
32

 ]
 

س و گولر 
) بکتا

2001
 ) [

30
 ]

 

ن 
ستا

 گرج

 سنگده 

فشار موازی به 

الیاف 

(2N.mm ) 

54.4 55.43 - - 64 67.46 - 57.05 42.05 

برش موازی به  

الیاف 

(2N.mm ) 

- 14.84 - - 12.4 13.08 - 10.47 8.412 

کشش موازی 

به الیاف 

(2N.mm ) 

- - - - 119 - - 131.1
5 

82.51 

کشش عمود 

به الیاف 

(2N.mm ) 

- - - - 2.64 - - 3.71 1.99 

سختی در 

جهت مماسی 

(N) 

- - - - - - - - 3885 

سختی در 

جهت شعاعی  

(N) 

- - 5800 - - 5735 - - 4051 

 
بود که به نظر    [ 7] گیری شده از راش سنگده بسیار کمتر از مقادیر گزارش شده توسط  مقادیر واکشیدگی اندازه 

تر چوب راش سنگده ارتباط مستقیم دارد؛ زیرا  مقادیر کمتر گزارش شده از راش سنگده، به دانسیته پایین رسد  می 
وهوایی، ارتفاع از سطح دریا  گذارد. شرایط آب طور مستقیم بر بیشتر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی تأثیر می دانسیته به 

   . [ 34  ;21]   ب ایجاد کند تواند تغییراتی در خصوصیات چو و شرایط جغرافیایی نیز می 

 خصوصیات مکانیکی 
طور که مالحظه  نشان داده شده است. همان   5خصوصیات مکانیکی چوب راش سنگده و گرجستان در جدول  

مقادیر متوسط  داری در بین خصوصیات مکانیکی گونه راش سنگده و راش گرجستان مشاهده شد.  شود تفاوت معنی می 
(.  4های گزارش شده، مقایسه شد )جدول  سایر پژوهش آمده در این مطالعه با مقادیر  دست خواص مکانیکی چوب راش به 

ویژه برای مصالح ساختمانی دارند که مقاومت  محصوالت چوبی نیاز به شناسایی دقیق عملکرد و قابلیت اطمینان سازه به 
. مقدار متوسط مقاومت خمشی از راش  [ 35] خمشی و مدول االستیسیته از خصوصیات مکانیکی مهمی از چوب است  

بود. در حالی که برخی از محققان، مقادیر باالتری را برای    [ 31  ;25  ;20]   تقریبًا برابر با مقادیر سنگده و گرجستان  
شده از راش سنگده برای مدول االستیسیته،    . مقادیر گزارش [ 32  ;21  ;19]   مقاومت خمشی چوب راش گزارش کردند 
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چنان که مالحظه  بود. آن   [ 32  ;31  ;25  ;21  ;19] فشار و برش موازی به الیاف کمتر از مقادیر گزارش شده توسط  
های مکانیکی این چوب  ها، کمتر بودن مقاومت شود به دلیل کمتر بودن دانسیته راش سنگده نسبت به سایر پژوهش می 

گذارد و با کاهش یا افزایش دانسیته،  طور کاماًل مستقیم بر خصوصیات درختان تأثیر می دور از انتظار نبود؛ زیرا دانسیته به 
مقا  افزایش  یا  کاهش  مدول  ومت سبب  برای  گرجستان  راش  از  شده  گزارش  مقادیر  اما  شد  خواهد  مکانیکی  های 

کاماًل تطابق داشت. مقادیر گزارش شده از راش گرجستان برای فشار موازی به الیاف نیز تقریباً    [ 32] االستیسیته، با نتایج  
توان بیان کرد که تطابق نتایج راش گرجستان با سایر  بود؛ بنابراین می   [ 31  ;21] گزارش شده توسط  برابر با مقادیر  

ها اشاره کرد. مقادیر گزارش شده از راش  توان به دانسیته تقریبًا برابر راش گرجستان با آن های گزارش شده را می پژوهش 
بود. مقادیر گزارش    [ 19] گرجستان برای مقاومت به کشش موازی و عمود به الیاف بیشتر از مقادیر گزارش شده توسط  

شده از راش سنگده برای مقاومت به نگهداری پیچ در دو جهت مماسی و شعاعی صورت پذیرفت که مقادیر متوسط آن  
 بود.    [ 24] گزارش شده توسط    گیری شد که بیشتر از مقدار نیوتن اندازه   4566.2و    4466برابر با  

 . خصوصیات مکانیکی چوب راش سنگده و گرجستان 5جدول  

 نمونه 

ی 
ش

ت خم
مقاوم

 

    
2

N
/m

m
 

مدول 
سیته 

ستی
اال

 

    
2

N
/m

m
 

شار  
ت به ف

مقاوم

ف
ی به الیا

مواز
 

  
 

2
N

/m
m

 

ش 
ت به بر

مقاوم

ف
ی به الیا

مواز
 

 
2

m
m

N
/

 
ش 

ش
ت به ک

مقاوم

ف
ی به الیا

مواز
 

 
2

N
/m

m
 

ش 
ش

ت به ک
مقاوم

ف 
عمود به الیا

 

 
2

N
/m

m
 

مقاومت نگهداری 

 پیچ 
 مقاومت به سختی

 مماسی 

N 

 شعاعی 
N 

مماس 

 ی 

N 

شعاع 

 ی
N 

 عرضی
N 

راش 

 سنگده 

88.17 
(46)1 

9308.4 
(48 )  

42.05 
(9 )  

8.412 
(14 )  

82.51 
(12 )  

1.99 
(14 )  

4466 
(22 )  

4566 
(22 )  

3885 
(18 )  

4051 
(22 )  

4156 
(12 )  

راش 

 گرجستان 

99.01 
(16 )  

11224 
(16 )  

57.05 
(16 )  

10.47 
(16 )  

131.1 
(16 )  

3.71 
(16 )  

 - 
 

 - 
 

 - 
 

 - 
 

 - 
 

انحراف  

معیار راش  

 سنگده 

1.19 8.43 6.62 0.65 2.42 0.386 4.788 4.42 2.05 3.80 1.37 

انحراف  

معیار  

 گرجستان 

5.212 7.965 4.131 1.452 7.104 0.441  -  -  -  -  - 

T-test2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000  -  -  -  -  - 
   0.05داری:  سطح معنی   2های مورد استفاده شده است،  اعداد داخل پرانتز، تعداد نمونه   1

 
تر از راش  جهت انجام شد که مقادیر گزارش شده پایین در این پژوهش، مقاومت به سختی راش سنگده در سه  

 . [ 20]   آمریکایی بود 

   گیری نتیجه 

واکشیدگی( و خصوصیات  کشیدگی و  هدف از این مطالعه بررسی خصوصیات فیزیکی )دانسیته خشک و بحرانی، هم 
مکانیکی )مقاومت خمشی، مدول االستیسیته، فشار موازی به الیاف، برش موازی به الیاف، کشش موازی و عمود به الیاف،  

داری پیچ در دو جهت مماسی و شعاعی و سختی( از چوب درختان راش ایران و الوارهای وارداتی راش  مقاومت به نگه 
ها بر روی چوب راش بود. نتایج نشان داد که چوب راش منطقه سنگده  ها با سایر پژوهش گرجستان و مقایسه این مقاومت 

های  این مقاومت   .های کمتری دارند های متوسطی دارند اما از سایر درختان راش کشورهای اروپا، مقاومت ایران مقاومت 
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تر و شرایط جغرافیایی ایران  معتدل   وهوایی کمتر به دالیل مختلفی مانند دانسیته کمتر چوب راش ایران، شرایط آب 
های ساختمانی  سازی، پانل گیری شده، برای ساختمان های نسبتًا خوب اندازه باشد. چوب راش ایران به دلیل مقاومت می 

توان بیان کرد که این  گیری شده از چوب راش گرجستان، می های خوب اندازه و مبلمان مناسب است. با توجه به مقاومت 
 های گزارش شده سایر محققان برای راش مناطق اروپا، برابر بود.  ، تقریبًا برابر با مقاومت ها مقاومت 

 تشکر و قدردانی  
های ارزنده برای بهبود این مقاله و همچنین از  نویسندگان مقاله از هیئت محترم داوری به دلیل مطالعه و راهنمایی 

به  )داد(  آن شرکت، جنا شرکت  تولید  راش  ویژه مدیر محترم  وارداتی  الوارهای  تهیه  برای  آقای مهندس موسوی  ب 
 گرجستان سپاسگزارند. 
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