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  یکیآکوست هاییژگیبا شالک بر و یدهاثر پوشش یبررس

 (Juglans regia( و گردو )Morus alba) یدتوت سف یهاگونه

 

 

 چکیده

های توو   های آکوستیکی گونهآمیزی بر ویژگیی اثر رنگدر این تحقیق به مطالعه
با الک و الکل )شوکک( بوا رو     (Juglans regia( و گردو )Morus albaسفید )

هایی ارتعا  خمشی اجباری در تیر دو سر آزاد پرداخته شده است. بدین منظور نمونه
متر )طول، عور،، خومامت( بوا توجوه بوه      میلی 541× 51×2از هر دو گونه با ابعاد 

هوای آزموونی بوه مود  سوه هفتوه جهوت        تهیه شود. نمونوه   ISO 3129استاندارد 

گراد و رطوبت نسبی سانتی 21±2سازی رطوبت در محیط کلیماتیزه با شرایط یکسان
منظووور ازآن مرحلووه اول آزمووون ارتعووا  اجبوواری بووهقوورار گرنتنوود و پوو  %1±51

هوای  آزمونی صوور  پوریرنت. سون  نمونوه     هاینمونهی گیری خواص اولیهاندازه
سازی رطوبت مجوددا   دهی شدند و پ  از یکسانهرگونه توسط الک و الکل پوشش

پوشش با الک و الکل در هر گونه مورد آزمون قرار گرنتند.  منظور بررسی اثرمورد به
ی تو  و گردو در های هر دو گونهنتایج حاکی از تغییرا  یکسان در جرم ویژه نمونه

االستیسیته، خریب آکوستیک و کارایی تبودیل آکوسوتیک   دهی بود. مدولاثر پوشش
ی تو  ان انت در گونهرو شدند که میزدهی با کاهش روبههر دو گونه پ  از پوشش

ی گردو بود. دلیل این موخوع تغییرا  به وجود آمده در وزن ممصوص بیش از گونه
دهی بود که این امر منجر ایجاد تغییرا  ها پ  از پوششهای هر یک از گونهنمونه

ی گردو بود. ی تو  بیش از گونهگردد؛ که تغییرا  نرکانسی در گونهدر نرکان  می
رو شد که بوه دلیول   دهی در هر دو گونه با انزایش روبهعا  در اثر پوششمیرایی ارت

تأثیر الکل در خروج مواد استمراجی و ماهیت و نقش متفاو  ایون موواد بور مقوادیر     
 ی گردو بود.ی تو  بیش از گونهناکتور مرکور در گونه

 هوای یژگوی شوکک، و  یوزی، آمتو ، گردو، رنوگ  ی،ارتعا  اجبار ي:کلید واژگان
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 مقدمه
در عصر حاضر و در سراسر جهان استفاده از چووب در  

ارد. سووا آ ت م موسووكار كوواربرد باووكار دارد  ووراوان د 

های  راوان در صونايع پلكمرهوای   چنانكه با وجود پكشر آ

و سوازهای   عور   اكثور سوازهای  مصنوعر هنوز در سا آ 

مختلف  هایگونهتكوستكك و حتر در سا آ انواع پكانو از 

 هايرچوباستفاده از  مثالعنوانبهشود. چوبر استفاده مر

ير، چون چوب  له در تر، گردو، پالكااندر، سورو اسونانكا  

ا را، بلوط، نوئو،، رز چووب و غكوره را در سوا آ گكتوار و      

استفاده از چوب در تانر چون ا را، بكد، تبنوس، صونوبر و  
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 [.1و  7و  3بورد   تووان نوا    غكره را در سا آ ويولون مور 

تكوستكك و صوتر چوب سبب شوده اسوآ كوه از      واص

 ،ای در سووا آ ادوام موسووكارويوو ه طوووربووهايووم موواده 

 اتواق های بدون انعكاس صووم   اتاقای صوتر و استوديوه

هوای چووبر(   ماسكو و يا ترككبر   ورتورده  صورمبهمرده( 

 ایمصوار  ويو ه  علمور و ايجواد    -برای اهدا  پ وهشور  

عنووان ديوارهوای   هو در مصار  سا تمانر بو  استفاده شود

اسوتفاده   ، پوشوش سواف يوا كوف اتواق و غكوره      جداكننده

 وواص اسوتاكامر و مكوانككر ايوم     عالوه بور  كه شود مر

 طراحان اسآ بكوار رود  مدنظرنكز  تكوستككرماده،  واص 

ی چووب در سوا آ ادوام   به لااظ اهمكآ ويو ه  .[1و  4 

هوای تن در سوا آ   موسكار و كاربرد ايم ماده و  ورتورده 

 تكوسوتككر ماصو م شنا آ  وواص صووتر و    گونهايم

م ماده در رابطوه  العم، ايچوب و حصول اطالعاتر از عكس

توسو    ازايوم پوكش و صووتر چووب    تكوسوتككر با  واص 

 موردبررسور مختلوف   هوای گونهماااكم متعددی بر روی 

در بكشووتر  [.1و  5و  6و  7و  2و  1  قوورار گر تووه اسووآ 

 هایگونهتااكاام صورم پذير ته  واص تكوستكك چوب 

در سا آ  كارر تهبههای متداول بدون پوشش موردبررسر

قرار گر ته اسآ اما بايد توجه داشوآ كوه    وردبررسرمساز 

 شوالک(،   و الك،همچون  ک  ایپوشانندهمواد يا پوشش 

از تن  تور مهمو  سويكزيباير بخشكدن به ساز از  منظوربه

 توريم مهوم مااو  نمودن نابر ساز به تغككرام رطوبوآ از  

كوه ايوم موضووع     اسوآ مراح، در تكمك، سا آ يك ساز 

 ز  بوه   [.11و  11  قورار گر توه اسوآ    سرموردبرركمتر 

تكمارهوای   توثثكر ذكر اسوآ در تااكاوام صوورم گر توه،     

در  موردبررسور هوای متفواوم   صورم گر ته بر روی گونوه 

 كوه طووری بوه . اسآاز يكديگر مجزا  كامالًباكاری از موارد 

 پرنوامبوكو  یگونوه حذ  مواد استخراجر در  مثالعنوانبه

 Guilandina echinata Spreng L    سوبب ا وآ  وواص )

ايوم عمو، در    كوه درحوالر اسآ  شده گونهايمتكوستككر 

( سبب ارتاوا  وواص   Acer velutinum L  ا را پلآ یگونه

تووم سوفكد    یگونوه دو [. 5و  17 اسوآ  شده تكوستككر 

 Morus alba)   و گووردوJuglans regia ) هووایگونووهاز 

 پرمصوور  در سووا آ ت م موسووكاكاير سوونتر ايرانوور   

، توار سوه كه در سوا آ سوازهاير همچوون توار،      باشندمر

سنتور، عود و غكره كاربرد  راوانور دارنود. كواربرد ايوم دو     

متفواوم   هوای تمكوزی رنو  گونه نكز همانند ديگر سازها با 

بوا شوالک از    تمكوزی رنو   بوكم درايمكه  پذيردصورم مر

 ک و  ی يوه . ايجواد  [11  اسآبر وردار  ایوي هاهمكآ 

تكوستككر  هایوي گربر  تثثكر، بر روی چوب عالوه بر الك

برای حالل  عنوانبهكه الك، اسآ از تن لااظ حائز اهمكآ 

به سوزاير در ككفكوآ صودای     تثثكرحذ  مواد استخراجر 

. [4و  7دارد   ورو  موواد اسوتخراجر     یواسطهبهحاص، 

مكووانككر و ، شوونا آ  ووواص  كزيكوور  هووایراهيكوور از 

با استفاده  كه اسآغكر مخرب  هایتزمون تكوستككر مواد

بدون زاي، شدن قابلكآ مصر  ماده،  توانمرايم تزمون  از

. در تزمون غكور  [13برد  پر به باكاری از  واص تن ماده 

و  ز  نكاآ كوه   كنكممرمخرب  ود ماصول را تزمايش 

چند پارامتر  توانمرايم تزمون با  .زياد باشد هانمونهتعداد 

كورد. بوا    جووير صور ه تزمايش نمود و در زمان  زمانهمرا 

بوه سوا تمان،    تووان مرغكر مخرب  هایتزموناستفاده از 

ابعوواد و  ووواص  كزيكوور و مكووانككر،  ووواص شووكمكاير،  

پور بوورد. در  غكوره  دينوامككر و   هوای پاسو  تكوسوتككر و  

 غكر مخرب هر يك از  واص مذكور دارای اثری هایتزمون

های غكرمخورب،  . در بكم روش[14و  15  باشند اص مر

بوه   1های ارتعاشور تزاد و اجبواری در تكور دوسورتزاد    روش

بر ووردار   ایوي هی پايكم از اهمكآ دلك، سادگر و هزينه

 بور  وواص  ها عالوه بر دسوتكابر  كه در ايم روش باشندمر

برشر  در مدولا سكتاكته و مدولمكانككر چوب از قبك، 

از قبكو،   تكوسوتككر  وواص   وانتو مرروش ارتعاش تزاد( 

را كه و كاراير تبدي، تكوستكك  مكراير، ضريب تكوستكك

را در  اسوآ از عوام، مهم در ككفكآ صدای حاص، از سواز  

 را مااسبه نمود.چوب برتورد نمود 

مترهوای مهوم در انتخواب    رااز پا كوه تكوستكك ضريب 

 اسوآ صودا   در صوفاام تشوديد   مورداسوتفاده چوب ت م 

و مجوذور جور     ا ستكاوكته مدولبآ مجذور عبارم از نا

نكوز   كواراير تبودي، تكوسوتكك   . اسوآ  وي ه به تووان سوه  

همچون ضريب تكوستكك  اكتوری مهم در انتخاب چووب  

 كه ايم  واكتور نكوز   اسآدر ادوام ساز  مورداستفادهت م 

و  16اسوآ   عبارم از نابآ ضريب تكوستكك به مكرايور  

هود  از انجوا  ايوم     ذكرشده بنابرايم با توجه به موارد؛ [6

 ی  ک و الك،  شالک(پوشش با ماده تثثكرتااكق بررسر 

 

1 Free and force vibration in free-free beam methods  
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چوووب ت م  یدهنوودهپوشووشپركوواربردتريم  عنوووانبووه

در سووا آ سوواز و ادوام چوووبر بوور  ووواص  مورداسووتفاده

 عنوووانبووهی توووم سووفكد و گووردو  تكوسووتككر دو گونووه

های سوا آ سوازهای ايرانور بوا روش     تريم گونهپرمصر 

 .اسآارتعاش اجباری در تكر دوسرتزاد 

 

 هاروشمواد و 
و صووتر   تكوستككرگكری  واص در ايم مطالعه اندازه

در مصووار   پرمصوور ماسووكو در دو گونووه  چوووب بوور روی

و تووم   (Juglans regia موسكاكاير در ايران يعنر گوردو  

. به دلكو، كمبوود و   انجا  شدصورم ( Morus alba سفكد 

داشآ ايم دو گونوه در ابتودا تعوداد يوك     بر هایمادوديآ

تووم و   یهرگونوه شوك،( از   ایاسوتوانه  بوال  و   بكنهگرده

 هوای نمونوه گردو از باغام كور  استاصوال شود و سونس     

 36×7×7ابعوواد بووه  بكنووهگووردههوور  چوووبدروناز  شووعاعر

 طول، عور،، ضوخامآ( تهكوه گرديود. سونس       مترسانتر

مايشوگاه توا  شوك    هفته در  ضوای تز  7به مدم  هانمونه

  ز  به ذكر اسوآ رطوبوآ اولكوه   گر تند  شدن كام، قرار 

هوای  و در نمونوه  45±5هوای گوردو    در نمونه چوبدرون

بود و پس از  شك شدن در دموای ماوك     57 ±5 توم 

در گردو و توم رسكدند(.  12±5  و 15 ±5به ترتكب به  

و  ظواهری  ازلاواظ سوالم   كامالً هاینمونهمرحله  ازايمپس

عكب و ايراد ظاهری مانند ترک، گره، اعوجوا    هرگونه اقد 

انتخواب   Iso 3129 المللور بوكم و غكره مطابق با اسوتاندارد  

بور روی   شودم بوه  هوا نمونوه رطوبوآ   كوه ازتنجواير شدند. 

 اسآتثثكرگذار  هانمونهو مكراير ارتعاش  ا ستكاكتهمدول

 هوواتنبوور روی  ركووانس طبكعوور  هووانمونووهو نكووز دمووای 

 ازلاواظ  هوا نمونوه شراي   سازیيكاانلذا  ،تثثكرگذار اسآ

به مدم  هانمونه روازايم. [17  اسآدما و رطوبآ ضروری 

در  شوده كنتورل ( در ماوك  و شوراي    روز 71سه هفتوه   

و رطوبوآ   گوراد سانتر 71±7دستگاه كلكماتكزه تاآ دما 

 17و بوه رطوبوآ تعوادل     نگهوداری شودند   65±5نابر  

برای ثابآ بودن  هانمونه. طر مرحلۀ تزمون درصد رسكدند

برگردانده  شدهكنترلشراي  دما و رطوبآ به دا ، شراي  

در  هوا نمونوه هفته از قرارگكری  3. پس از گذشآ شدندمر

ارتعواش تزاد در   غكر مخربشراي  كلكماتكزه تاآ تزمون 

تزاد بوورای بوورتورد همباووتگر موودهای   دو سوورتكرهووای 

دارای عكووب   هوای نمونهو جدا كردن ارتعاشر و شناساير 

پنهان قرار گر تند.  ز  به ذكر اسوآ ايوم همباوتگر بوه     

سوواير  و در اسووآهرگونووه نوواهمگنر در چوووب حاوواس  

. گكورد مور قورار   مورداستفادهتااكاام برای انتخاب نمونه 

كوه دارای همباوتگر    هواير نمونهبعد از انجا  ايم تزمون 

اشور بودنود از مجموعوه    در سه مد اول ارتع 11/1كمتر از 

كوه دارای همباوتگر    هواير نمونوه كنار گذاشته شودند و  

شووودند بوووا ير بودنووود بووورای اداموووه تزموووون انتخووواب 

 (.1. شك،[12 

 

 [.11 دا لر دارای عیوب  هاینمونهانجام آزمون ارتعاش آزاد برای جداسازی  -1شکل 

 

كه ضريب همباتگر سه مود اول   هايرنمونه ازتنپس

بوود بوه    12/1در هر دو گونه بوا ی   هاتن مشر ارتعاش 

( خامآ، ضو  طوول، عور،،   141×15×7با ابعاد  هايرنمونه

عودد   15 ز  به ذكر اسآ كه تعداد تبدي، شدند  مترمكلر

 انتخوواب شوودند  ی تزمووونبوورای ادامووه هرگونووهنمونووه از 

 (.7 شك، 
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 اجباری خمشیآزمونی جهت آزمون ارتعاش  هاینمونهتهیه  ینحوه -2شکل 
 

ابتدا با سونباده   زنرسنباده شدهتهكه هاینمونهبر روی 

پوشش و پردا آ نهاير جهآ  صورم گر ته 411با درجه 

پذير آ   ز  به ذكر اسآ ايم عم،  صورم با  ک و الك،

بعد  هانمونهبه ايم دلك، در ايم مرحله صورم پذير آ كه 

 گكوری نودازه ااز مرحله اول تزمون ارتعاش اجبواری جهوآ   

از  واسوطه بوه تكوستككر كواهش وزنور    هایوي گر یاولكه

بكم ر تم مواد چوبر نداشته باشند(. سونس هور دو گونوه    

گردو و توم در شراي  كلكماتكزه بوا شوراي  موذكور قورار     

 منظوور بوه  هانمونهگر تند و پس از طر زمان مذكور كلكه 

بررسر  واص تكوستككر و صوتر تاوآ تزموون ارتعواش    

جباری در تكر دو سر تزاد توس  سكاتم ارتعاش اجبواری  ا

(.  ز  بووه ذكوور اسووآ توووزيم و  3قوورار گر تنوود  شووك،  

در هر مرحله از تزمون توسو  تورازو و    هانمونه گكریاندازه

 صورم پذير آ. صد يككولكس با دقآ 

 

 [.22] آزاد سر دو تیر در اجباری ارتعاش آزمون سیستم شماتیك تصوير -3شکل 

 

تكوسووتككر تاووآ تزمووون  هووایوي گوور گكووریانوودازه

تزاد توس  سكاتم ارتعواش   دو سرارتعاش اجباری در تكر 

به   ز  واحد كر  قرار گر آ. اجباری دانشگاه تزاد اسالمر

ا وزار  نور   توسو   ی تنذ كوره  و اصووام ذكر اسآ ضوب   

Audacity®  صوووتر بووا نوور    ركووانس  پذير تووه و انجووا

 و تنظكم ا زار مذكورنر  هرتز توس  44111 برداریمونهن

 با ®Vibra-F ا زارنر  توس  ارتعاش  مشردر   اي، صدا

 [.11  گرديد  قرائآ برداری ركانس نمونه همان
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تكوسوتككر در   هوای ی وي گراولكه گكریاندازهپس از 

و، عموو، توووم و گوورد یگونووهدو  ی هووراولكووه هوواینمونووه

صورم پذير آ. در عمو،  ک و   هاتنبر روی  دهرپوشش

و هر چوه درجوه    كنندمرالك، كاری،  ک را در الك، ح، 

 لوص تن با تر باشد  ک بهتر در الك، ح،  واهود شود.   

به سوط    موقلم وسكلهبهرن   ک و الك، را در سه مرحله 

تووم و گوردو موالش داده شود      یگونوه هور دو   هاینمونه

 ترككووب شووالک بووا ترككووب  ک و الكوو، صوونعتر  الكوو، 

 .اتكلكك( حاص، شد(

برای پر كردن  ل، و  ر   اول  بو  كردن(بار رن   -1

 چوب.

دو   پوشش( برای ايجاد كردن قشر رن  بار رن   -7 

 روی سط  كار.

پردا وآ( بورای صوا  كوردن روی     سو   بار رن   -3

 .ايجادشدهرن  

سواعآ در هووای تزاد قورار     42مدم را به  هانمونهسنس 

بوا سونباده درجوه     ازتنپوس و  شوك شووند    كامالًگر تند تا 

پردا وآ نهواير بور روی     (كواركرده  كاغذ سنباده  نر  1711

بوا  ک و الكو، صوورم گر وآ.      شوده دادههای پوشوش  نمونه

هفتوه در اتواق كلكمواتكزه بوا      3را بوه مودم    هانمونه درنهايآ

تزموون ارتعواش    ازتنپوس رار داده و شراي  مذكور در قبو، قو  

 یمشواهده و  گكوری انودازه اجباری در تكر دو سور تزاد جهوآ   

هور دو   هوای نمونوه بر روی  دهرپوششتغككرام حاص، در اثر 

 .توم و گردو با ككفكآ مذكور در قب، صورم پذير آ یگونه

 گكوری انودازه زيور   یرابطهبر اساس  هانمونه وي ه جر 

 شد:

 1) 
v

m
 

حجووم نمونووه  vجوور  نمونووه تزمووونر و  mكووه در تن 

 اسآتزمونر 

دينوامككر بوا توجوه بوه اسوتاندارد       ا ستكاوكته مدول

ASTM 1548-02    نوشوته   ديرگوداز كه برای موواد سوخآ

از روی  ركانس مود اول ارتعواش اجبواری در     و شده اسآ،

 .[71گكرد  مرقرار  موردمااسبهتكر دو سر تزاد 

 7) T
b

l

b

mf
E

f
)()(9465.0
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 3) 






















2

585.6000.1
l

t
T 

 fF، (Pa) ی دينامكوك  ا ستكاوكته مدول Eكه در تن: 

جور  نمونوه    m، (Hz)مد ارتعاش  امكم n ركانس طبكعر 

(gr) ،b    پهنووای نمونووهmm) ،l    طووول نمونووهmm و )T 

 .اسآضريب اصالحر 

( كه يكر از پارامترهوای مهوم در   Kتكوستكك  ضريب 

و تاوآ اثور    اسوآ تكوسوتكك يوك جاوم     برتورد وي گور 

از طريق رابطه  ( اسآρوي ه   و جر  (Eا ستكاكته  لمدو

 [.71  گرددمرمااسبه  3

 4) 
3

E
K  

و  ا ستكاوكته مدول Eضريب تكوستكك،  K كه در تن

ρ  اسآجر  وي ه چوب. 

( مطابق كه مطوابق شوك،   λارتعاش   لگاريتمركاهش 

 :گرددمرمااسبه  5توس  رابطه  شودمرتعريف  4

 5) 
1

1ln
1




nx

x

n


 

 1Xی اولكه مو  در حال كاهش و : بلند1Xكه در تن: 

n بلندی :+n 1 امكم مو  پس از مو  متناظر باX. 

( نكز كه همانند ضريب ACEكاراير تبدي، تكوستكك  

تكوستكك يكر از  اكتورهای مهم تكوستككر چووب ت م  

از  اسآادوام موسكار  تشديد دردر صفاام  مورداستفاده

 [.71  گرددمرمااسبه  6 یرابطهطريق 

 6) 
tan

K
ACE  

هووای شووده از وي گوورهمباوتگر بووكم ماووادير حاصوو، 

توووم و گووردو قبوو، و بعوود از  یگونووهتكوسووتككر هوور دو 

توس  تزموون همباوتگر پكرسوون و بورازش      دهرپوشش

هوای هور   ی مكوانگكم مااياوه  مدل رگرسكونر بررسر شد.

های تكوستككر مكانككر نكز توسو  تزموون   يك از وي گر

های تماری رای انجا  تزمونصورم پذير آ. ب T testتماری 
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 استفاده گرديد. MS ECXELا زار رگرسكون از نر و بورای رسوم نموودار و  و       SPSS Ver. 11.5ا زار از نر 

 

 λلگاريتمی  كاهش از استفاده با ایلحظه روش به چپ سمت :كاهش فاكتور نمايش -4شکل 

 

 نتايج و بحث
ستككر ماادير عددی حاص، از تزمون تكو 1در جدول 

بوا  ک و   دهور پوششتوم و گردو قب، و بعد از  هایگونه

دهر در هور  ك، عم، پوشش طوربهالك، تورده شده اسآ. 

دو گونه اثر منفر بر  واص تكوسوتككر داشوته اسوآ كوه     

مكزان و بررسر ايم اثرام در ادامه توسو  نمودارهوا موورد    

 .گكردمرمااياه قرار 

 با الک و الکل دهیپوششتوت و گردو قبل و بعد از  هایگونهشده از  گیریهاندازمقادير آكوستیکی  -1جدول 

 گونه
 جر  وي ه

3gr/cm 

 ا ستكاكتهمدول
Gpa 

 ضريب تكوستكك

/s.kg4m 
 مكراير ارتعاش

 تكوستكك كاراير تبدي،
1-kg1-s4m 

 1BS 2AS 1BS 2AS 1BS 2AS 1BS 2AS 1BS 2AS شراي 

 53/311 47/455 1713/1 1154/1 22/5 17/6 11/13 43/13 72/1 77/1 گردو

 71/171 61/311 1331/1 1145/1 17/5 47/5 46/5 13/6 67/1 52/1 توم
1BS،2 - : قب، از پوشش با  ک و الكAS،بعد از پوشش با  ک و الك : 

 

بوا مواده  ک و    دهور پوشش تثثكر 6و  5 هایشك،در 

سوآ.  قورار گر توه ا   موردبررسور الك، بر ماادير جر  وي ه 

در هر دو گونوه  جر  وي ه  هرگونهمطابق با نتايج حاص، از 

داری در سوط   دهر با شالک ا زايش معنور پس از پوشش

 7شوك،  انود.  درصد اطمكنان از  ود به نمايش گذارده 15

ا ستكاووكته قبوو، و بعوود از شووده موودولمااسووبه ماووادير

الوف( و  -7تووم    یگونهدر دو  با  ک و الك، دهرپوشش

تزمووون بووا اسووتفاده از . گوورددموورمالحظووه  ب(-7 گووردو 

ا ستكاووكته داری بوكم مودول  پكرسوون همباوتگر معنور   

مشواهده   دهرپوششقب، و بعد از  هانمونهدر  شدهمااسبه

ماادير حاص، حاكر  هایمكانگكم. ضمم اينكه مااياه شد

در هر دو گونوه سوبب كواهش     دهرپوششكه  اسآاز تن 

گونوه تووم بوا ا وآ      بوكم رايوم دماادير گرديده اسآ كوه  

 یگونوه ناوبآ بوه    ا ستكاوكته مودول بكشتری در ماادير 

 .اسآگردو 
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 با الک و الکل در گونه توت دهیپوششتغییرات جرم ويژه در اثر -5شکل 

 

 

 با الک و الکل در گونه گردو دهیپوششتغییرات جرم ويژه در اثر -6شکل 
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 و گردو )ب( دهی با الک و الکل در گونه توت )الف(االستیسیته در اثر پوششتغییرات مدول-7شکل 

 

شده ضريب تكوستكك قب، و ماادير مااسبه 2در شك، 

 توووم  یگونووهدر دو  بووا  ک و الكوو، دهوورپوشووشبعوود از 

. ضووريب گوورددموورمالحظووه  ب(-2الووف( و گووردو   -2 

 تووثثكركووه تاووآ  اسووآای تكوسووتكك وي گوور تكوسووتككر

و مطابق با تئووری   اسآو جر  وي ه چوب  ا ستكاكتهمدول

بوا تر و در عوو، ماوادير     ا ستكاوكته مدولهر چه ماادير 

باشد ايوم پوارامتر تكوسوتككر از ماوادير      ترپايكمجر  وي ه 

  تزموون پكرسوون   توسو  [.1  گوردد مور با تری بر ووردار  

 شوده مااسوبه ا ستكاوكته  داری بكم مدولهمباتگر معنر

مشاهده گرديد. ضومم   دهرپوششقب، و بعد از  هانمونهدر 

 اسوآ ماادير حاص، حاكر از تن  هایمكانگكماينكه مااياه 

هر دو گونه سبب كاهش در ماوادير موذكور    دهرپوششكه 

ا ا آ بكشوتری  گرديده اسآ كه در ايم مورد نكز گونه توم ب

 .اسآگردو  یگونهدر ماادير ضريب تكوستكك نابآ به 

  

 و گردو )ب( دهی با الک و الکل در گونه توت )الف(تغییرات ضريب آكوستیك در اثر پوشش-8شکل 

 ب

y = 0/98x

R 2 = 0/83
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كراير ارتعاش قبو، و  شده مماادير مااسبه 1در شك، 

 توووم  یگونووهدر دو  بووا  ک و الكوو، دهوورپوشووشبعود از  

. مكراير ارتعواش  گرددمرمالحظه  ب(-1الف( و گردو  -1 

كوه معكوار    اسوآ  واص تكوستككر در چووب   ازجملهنكز 

و  6  اسوآ انتخاب چوب در باوكاری از ت م موسوكاكاير   

داری بووكم توسو  تزموون پكرسوون همباوتگر معنور     . [5

قبو، و   هانمونهشده در  گكریاندازهاادير مكراير ارتعاش م

مشاهده گرديود. ضومم اينكوه مااياوه      دهرپوششبعد از 

كووه  اسووآماووادير حاصوو، حوواكر از تن   هووایمكووانگكم

هر دو گونه سبب ا وزايش در ماوادير موذكور     دهرپوشش

گرديده اسآ كه در ايم مورد نكوز گونوه تووم بوا ا وزايش      

 یگونوه اادير مكراير ارتعاش نابآ به باكار بكشتری در م

 .اسآگردو 

  

 ب(گردو )و  الف(توت )با الک و الکل در گونه  دهیپوششتغییرات میرايی ارتعاش در اثر -9شکل 

 

شده كاراير تبدي، تكوستكك ماادير مااسبه 11شك، 

توم  یگونهدر دو  با  ک و الك، دهرشپوشقب، و بعد از 

اسوآ.   درتوردهب( را بوه نموايش   -11الف( و گوردو   -11 

 تريماصلر درواقعكاراير تبدي، تكوستكك  اكتوری مهم و 

 اكتور در انتخاب چوب ت م در سا آ ادوام موسكاكاير 

 [.1و  77  عكوس دارد  یرابطوه كه با مكراير ارتعاش  اسآ

داری بوكم ماوادير   همباتگر معنرتوس  تزمون پكرسون 

قبو،   هانمونهشده در  گكریاندازهكاراير تبدي، تكوستكك 

مشاهده گرديد. ضمم اينكوه مااياوه    دهرپوششو بعد از 

كووه  اسووآماووادير حاصوو، حوواكر از تن   هووایمكووانگكم

هر دو گونه بورعكس  واكتور مكرايور ارتعواش      دهرپوشش

كوه در ايوم   سبب كاهش در ماادير مذكور گرديوده اسوآ   

مورد نكز گونه توم بوا كواهش باوكار بكشوتری در ماوادير      

گوردو   یگونوه كاراير تبدي، تكوستكك ارتعاش نابآ بوه  

 .اسآ

y = 0/69x
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 ب(گردو )و  الف(توت )با الک و الکل در گونه  دهیپوششتغییرات كارايی تبديل آكوستیك در اثر -12شکل 

 

 گیرینتیجه
 یويو ه كه در نتايج مالحظوه گرديود جور      طورهمان

توم  یگونهبا شالک در هر دو  دهرپوششدر اثر  هانمونه

و گردو ا زايش يا آ كه ايم مكزان ا زايش در هر دو گونوه  

صورم پذير آ. ا وزايش جور  ويو ه در طور      مكزانيكبه 

 [.17  تيود مرشمار  امری بديهر به هانمونها زايش جرمر 

با توجه به مكزان يكاان ا زايش جر  وي ه در هر دو گونوه  

كوه مكوزان    ر وآ مور بوا شوالک انتظوار     دهرپوشش براثر

چووب بوه    جر  وي ه نكز پكرو ا ستكاكتهمدولتغككرام در 

يك مكزان در هر دو گونوه تووم و گوردو از  وود كواهش      

م امر حاص، نشان بدهند ولر در عم، و در نتايج حاص، اي

در اثوور  ا ستكاووكتهموودولماووادير  كووهطوووریبووهنگرديوود. 

تووم بوا ا وآ بكشوتری ناوبآ بوه        یگونهدر  دهرپوشش

عوالوه   رسدمربنابرايم به نظر ؛ گرديد روروبهگردو  یگونه

عوامو، در   توريم مهوم يكور از   عنووان بوه بر جر  وي ه كوه  

 دينامكوك عامو، ديگوری    ا ستكاوكته مودول  گكوری اندازه

در اجاوا    ايجادشوده د ك، باشد. مطابق با تئوری، صدای 

چوب در هنگا  ارتعاش، دچار جذب، پخش و عبور  ازجمله

ماوتاكم بور روی  ركوانس     توثثكر كه ايم عامو،   گردندمر

از  شوده حاص،حاص، از ارتعاش دارد. از طر  ديگر صدای 

 ركوانس حاصو، از تن    درنتكجوه چووب و   ازجملههر ماده 

از تغككورام ابعوادی و موواد متشوكله تن مواده       متثثرباكار 

گفتوه شود در    ازايوم پوكش كه  طورهمان. [73و  74  اسآ

شالک از ترككب  ک و الك، استفاده  یدهندهپوششتهكه 

حالل مواد استخراجر در باوكاری از   عنوانبهگرديد. الك، 

 هرگونوه قرار گر ته اسوآ و اثور در    مورداستفادهتااكاام 

با توجه به ضوخامآ كوم    [.4و  5و  7و  17اسآ  متفاوم 

الكو، از طور     كوه طوریبه  دهرپوششدر حكم  هانمونه

(، موواد  گرديدمر ار   دهرپوششدر حكم  هانمونهديگر 

 ووار   چوووبدروناسووتخراجر مالووول در الكوو، را از   

 دهوورپوشووشپووس از  یمرحلووهبنووابرايم در ؛ نمايوودموور

چوب باعو  تغككورام    یمتشكلهتغككر در مواد  یواسطهبه

كوه ايوم    گوردد مور در قابلكآ جذب، پخش و عبوور صودا   

تزموونر   هوای نمونوه ماتاكم بر روی  ركوانس   تثثكرپديده 

شناسواير ماهكوآ موواد     هرچنود  بوكم درايوم كه  گذاردمر

استخراجر هر دو گونوه بور روی  وواص تكوسوتكك جوزو      

  كه البته در تااكاام نكاآدامنه و اهدا  تااكق حاضر 

و  7111و همكواران در سوال    Minamotoپكشوكم توسو    

Segolpayegani    منفوور  توثثكر  7117و همكواران در سوال

- رو  مواد استخراجر بر  واص تكوستككر بر روی گونه

ی و در موورد گونوه   ی جزئكوام موواد  ی توم ناش با ارائوه 

مثبآ  رو  مواد اسوتخراجر بور روی  وواص     تثثكرگردو 

 الف
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و همكواران در سوال    Roohniaوس  ت گونهايمتكوستككر 

ی گردو توسو   با ذكر ماهكآ مواد استخراجر گونه 7111

Hashemi و Jahan Latibari   بكوان شوده    7111در سوال

ايوم موواد    رسود مور ، اما به نظر ([7و  1و  75و  72  اسآ

بكشتری در قابلكآ جذب، پخوش و عبوور    تثثكراستخراجر 

. ايوم موضووع را   توم نابآ به گردو داشوته اسوآ   یگونه

از مكرايور ارتعواش    تموده دسآبهبا توجه به نتايج  توانمر

بكان نمود. در نتايج حاص، ماادير مكراير ارتعاش  ترشفا 

توم و گردو ا زايش يا آ كه ايم ا زايش  یگونهدر هر دو 

گوردو بوود. در مطالعوام     یگونوه توم بكشتر از  یگونهدر 

توووم سووفكد،   یه ووانوادهووم یگونووهپكشووكم بوور روی  

.(( حووذ  مووواد اسووتخراجر Brosium sp  1 مويراننكرانگووا

 یمواده حوذ  دو   یواسطهبهباع  ا زايش مكراير ارتعاش 

حوذ  موواد    كوه درصوورتر گرديود   3و زايلنتكلم 7لوانگتكم

( باع  بهبوود  Juglans regiaگردو   یگونهاستخراجر در 

م عوالوه بور   بنابراي؛ [1و  75 مكراير ارتعاش گرديده اسآ 

در كووواهش و ا وووزايش   دهووورپوشوووشاثووور مجوووزای  

، موواد  [5و  76و  77 و مكرايور ارتعواش    ا ستكاتهمدول

متفاوتر بر هور يوك از    تثثكراستخراجر و ماهكآ ايم مواد 

 ار  شدن  كهطوریبهتوم و گردو داشته اسآ  یگونهدو 

متفاوتر بر روی جذب،  تثثكراز دو گونه  هر يكايم مواد از 

ماهكووآ مووواد  تووثثكربنووابرايم ؛ پخووش و عبووور صوودا دارد

 هرگونوه تكوستككر بر روی  هایوي گراستخراجر بر روی 

 یگونهدو  یمااياهكه ايم موضوع در مورد  اسآمتفاوم 

تووم واكونش    یگونوه كوه   اسوآ توم و گوردو مبوكم تن   

 واسوطه بوه با  ک و الكو،   دهرپوششنابآ به  تریمنفر

و  رو  مواد اسوتخراجر توسو  الكو،      ک زمانهم تثثكر

ضريب تكوسوتكك   [.13و  75  گردو دارد یگونهنابآ به 

معكارهوای جهوانر    تريممهمو كاراير تبدي، تكوستكك از 

و  71باشوند   مور جهآ انتخاب چوب ت م در سا آ ساز 

شود   روروبهضريب تكوستكك در هر دو گونه با كاهش  [.1

وضوكااتر كوه در موورد    كه دلك، ايوم امور بوا توجوه بوه ت     

. از اسوآ و جر  ويو ه بكوان شود بوديهر      ا ستكاكتهمدول

بوا   دهور پوشوش طر ر كاراير تبدي، تكوستكك نكز در اثر 

شالک كاهش چشمگكری در هر دو گونه از  ود به نمايش 

 یگونهتوم بكشتر از  یگونهگزاردند كه ايم مكزان ا آ در 

توم( كه دلكو،   یهگونماادير اولكه در  سو يكگردو بود  

و ا وآ   ا ستكاوكته مدولايم امر نكز كاهش بكشتر ماادير 

 یگونوه تووم ناوبآ بوه     یگونهبكشتر مكراير ارتعاش در 

 .اسآ ذكرشدهگردو با توجه به د ي، 

 توانمربنابرايم با توجه به نتايج حاص، از ايم تااكق 

 یگونوه ( در دو تمكوزی رن   دهرپوششاذعان داشآ كه 

كوه   گرددمرو گردو سبب ا آ در  واص تكوستككر توم 

دهر و پوشش طور ك،بهالبته با توجه به تااكاام پكشكم 

منفور   تثثكرای بر روی چوب موجب تمكزی با هر مادهرن 

و  71و  31و  31  گوردد بر  واص تكوسوتكك چووب مور   

توم بوا ا وآ بكشوتری در  وواص      یگونه بكمدرايم .[11

كه  طورهمانكه دلك، ايم موضوع را  اسآ روروبه ذكرشده

توان به اثر متفاوم مواد استخراجر هر يوك از  بكان شد مر

كوه   جهوآ ازتنبنوابرايم  ؛ های توم و گردو نابآ دادگونه

بوه اهودا ر چوون مااوموآ      يوابر دسآجهآ  دهرپوشش

، اسوآ  ناپذيراجتنابنابر به رطوبآ، زيباير و غكره امری 

ديگور جهوآ    هوای دهنوده وشوش پكاربرد مطالعه بور روی  

تووم   یگونوه  ويو ه بوه موورد تزموون    یگونهكاربرد در دو 

 .گرددمرپكشنهاد 
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The effect of shellac as coating material on acoustic properties in  

white mulberry wood (Morus alba) and walnut wood (Juglans regia) 

 

 
Abstract 

In this study, the effect of coating with lacquer (Shellac) on 

acoustic properties was investigated by forced flexural 

vibration in free-free beam in white mulberry (Morus alba) 

and walnut wood (Juglans regia). For this purpose, the 

samples of both species with dimensions of 2 × 15 × 140 mm 

(length, width, height) were prepared according to ISO 3129 

standard. The samples of both species for integrated humidity 

were kept in a climatic chamber for three weeks in climatic 

system (20 ± 2°C and 65 ± 5% RH) and then the first step of 

forced vibration test for measuring basic properties of the 

both test samples were performed on them. White mulberry 

and walnut wood were coated by Shellac (lacquer) and 

samples of both species were kept again in a climatic chamber 

for three weeks for integrated humidity. The results showed 

equal variations in the specific gravity in both coated samples 

of white mulberry and walnuts. The modulus of elasticity, 

acoustic coefficient and acoustical conversion efficiency 

values after coating were reduced in both species. However, 

the drop in values was greater in mulberry than walnut. The 

reason behind this was related to a change in the specific 

gravity in both species after coating with Shellac, in a way 

that change in frequency in mulberry wood was more than 

walnut. Damping vibration was increased under the effect of 

coating in both species. That's because the different effect of 

alcohol to dissolve extractives in mulberry and walnut wood 

and different nature and role of these substances in each 

species. This change in damping factor in mulberry was more 

than walnut wood. 

Key words: force vibration, mulberry, walnut, shellac, 

acoustic properties. 
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