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 كدام مورد جزء خصوصيات نامطلوب چوب محسوب مي شود؟. 1

 هم كشيدگي و واكشيدگي چوب بر اثر تغييرات رطوبت محيط   الف  

 )رقيق(مقاوم بودن چوب در برابر مواد شيميايي ضعيف    ب  

 ضايعات چوب در اثر استحصال درختان در مقايسه با معدن كاريكمتر بودن    ج  

 تحمل مقدار بار بيشتر توسط چوب در مقايسه با فوالد هم وزن آن   د  

 ؟ نداردكدام مورد به اهميت حفاظت چوب اشاره اي . 2 

 آتش گير بودن چوب   ب  تحت تأثير قرار دادن استفاده از مواد جايگزين   الف  

 به ارمغان آوردن صرفه هاي اقتصادي و اجتماعي   د  ساختن امكان استفاده از گونه هاي كم دوامفراهم    ج   

 كدام دو عامل بيشترين تأثير بر تنوع پوشش گياهي و در نتيجه جنگل مناطق مختلف دارند؟. 3

 درجه حرارت و ميزان رطوبت محيط   ب  ارتفاع از سطح دريا و درجه حرارت محيط   الف  

 ارتفاع از سطح دريا و عرض جغرافيايي   د  ض جغرافيايي و رطوبت محيطعر   ج  

 حدوداً چه مقدار از جنگلهاي جهان از سوزني برگان تشكيل شده اند و در چه مناطقي رويش دارند؟. 4 

 سردسير و معتدل –يك سوم    ب  سردسير و معتدل –دو سوم    الف  

 گرمسير و معتدل –دو سوم    د  گرمسير و معتدل –يك سوم    ج  

 ؟ مهمترين ماده ساختماني ديواره سلولي گياه كدام است. 5 

 سلولز همي د  نشاسته   ج  لگنين   ب  سلولز   الف  

 كدام مورد درباره عناصر سلولي پهن برگان و سوزني برگان صحيح مي باشد؟ . 6 

 . در مقايسه با سوزني برگان كمتر است) محوري(در پهن برگان تعداد پارانشيمهاي طولي    الف  

 . ذخيره سازي مواد غذايي در سوزني برگان در تراكئيدهاي عرضي صورت مي گيرد   ب  

 . سلولهاي موجود در سوزني برگان داراي تنوع بيشتري در اندازه و شكل مي باشند   ج  

 . اً يافت مي شودامن برگان طولي و يا شعاعي مي باشد و به ندرت تومجاري صمغي در په   د  

 چوب برون و چوب درون صحيح مي باشد؟ وجه تمايز كدام مورد درباره . 7 

 . چوب برون حاوي سلولهاي فعال بوده و فاقد مواد غذايي ذخيره اي است   الف  

 . وب برون مي شودبه طور كلي، سرعت بيشتر رشد درخت باعث ضخيم تر شدن چ   ب  

 . وجه تمايز چوب درون و چوب برون در اين است كه چوب درون هيچ سلول زنده اي ندارد   ج  

 . رنگ فاكتور بسيار مهمي در تشخيص چوب برون و چوب درون مي باشد   د  

 از نظر دوام طبيعي چوب جنس درخت بلوط جزء كدام طبقه محسوب مي شود؟ . 8 

 Very durable      د  Perishable      ج  Durable      ب  Non - Durable      الف  

 ؟ مي باشدكدام مورد در ارتباط با نفوذ پذيري چوب صحيح . 9 

 . نفوذپذيري چوب درون دوگالس ساحلي بيشتر از دوگالس كوهستاني است   الف  

 . يم هاي طولي و فيبرهاستمسير اصلي مواد حفاظتي در چوب پهن برگان از طريق پارانش   ب   

 . در سوزني برگان نفوذپذيري شعاعي تقريباً برابر با نفوذپذيري محوري است   ج   

  . چوب برون گونه هاي پيسه آ به اندازه چوب درونشان نسبت به مواد حفاظتي مقاومند   د   
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 ت؟ مهمترين فاكتور براي بوجود آمدن پوسيدگي در چوب توسط قارچها كدام اس. 10 

 رطوبت چوب   د  دماي مناسب   ج  )چوب(مواد غذايي    ب  وجود اكسيژن   الف  

 د؟ ريانه هاي كارگر زيرزميني مي باشكدام مورد از جمله ويژگيهاي مو. 11 

 فاقد توانايي تخريب چوب   ب                                        داراي آرواره هاي بزرگ   الف  

 فاقد قدرت توليد مثل   د    پروازداراي قدرت    ج  

 تعلق دارد؟ آنوبيم كدام يك از سوسكهاي زير به خانواده . 12

 ليكتوس قهوه اي   د  هيلوتروپس   ج  اوميده   ب   ينوسفيل   الف  

 مخربترين عامل غير بيولوژيك چوب كدام است؟ . 13 

 آتش   د  هوازدگي   ج  فرسودگي مكانيكي   ب  تخريب شيميايي   الف  

 كدام مورد اشاره كاملتري به خواص مواد حفاظتي چوب دارد؟ . 14

 ايمني، پايداري، قيمت ارزان   ب           كارآمد بودن، صرفه اقتصادي، نامحلول در آب    الف  

 پايداري  ،ايمني، كارآمد بودن، صرفه اقتصادي   د            پايداري، نامحلول در آب، كارآمد بودن   ج  

 رين ماده حفاظتي صنعت چوب كه در كميتهاي قابل توجه در سراسر جهان استفاده مي شده است، كدام است؟كهن ت. 15 

 جوهر قطران زغال سنگ   د  پنتاكلروفنل   ج  قطران نفت خام   ب  ديلدرين   الف  

 ؟ نمي شودكدام مورد جزء ويژگيهاي پنتاكلروفنل محسوب . 16 

 محلول در آب   ب  فلزاتبدون خاصيت خورندگي براي    الف  

 غير فرار   د    مقاوم در برابر آبشويي   ج  

 مصريان در زمانهاي قديم براي محافظت چوب در برابر آتش از چه روشي استفاده مي كردند؟ . 17 

 استفاده از پوشش چرمي با مرطوب كردن دائمي   ب               استفاده از محلول زاج سفيد   الف  

 اقدام به خيساندن چوب آالت در آب دريا   د                سطوح چوب با استفاده از مواد شيميايي اندود كردن   ج  

كيلوگرم است رطوبت  2پس از خشك شدن در اجاق، وزن همين قطعه چوب فقط . كيلوگرم است 8وزن يك تكه چوب تازه بريده شده ممرز . 18

 قطعه چوب چند درصد است؟ 

 300   د  75   ج  400   ب  600   الف  

 نقطه اشباع فيبر در چوب راش بين كدام دامنه درصد رطوبتي قرار دارد؟ . 19

 درصد14-20   د  درصد44-50 ج  درصد34-40   ب  درصد30-24   الف  

 آيد؟ كدام حالت معوج شدن چوب در نتيجه تفاوت همكشيدگي بين جهت هاي شعاعي و مماسي در چوب آالت كامالً صاف و مسطح بوجود مي . 20

 فنري شدن   د  كماني شدن   ج  تاب خوردگي   ب  ساغري شدن   الف  

  سهولت و انعطاف پذيري نسبت به كوره هاي معمولي و نياز كمتر به هزينه سرمايه گذاري و مهارتهاي تخصصي از ويژگيهاي كدام يك از . 21 

 كوره هاي حجره اي مي باشد؟ 

 هواي فشردهكوره هاي    ب    كوره هاي كم حرارت   الف  

 كوره با جريان هواي بسته   د    كوره پر حرارت   ج   

 متداولترين روش خشك كردن چوب كدام است؟ . 22 

 خشك كردن تبخيري   ب    خشك كردن در كوره   الف  

  خشك كردن در هواي آزاد   د    خشك كردن با حالل   ج  
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 مهمترين و موفقترين شيوه هاي صنعتي براي حفاظت چوب كدام مورد است؟ . 23 

 روشهاي كم فشار  ب                                         روشهاي بازيافت حالل   الف  

 روشهاي جابجايي شيره گياهي   د    روشهاي پر فشار   ج  

 كدام روش حفاظت صنعتي چوب، امكان حفاظت از چوب آالت خشك شده نفوذ ناپذير مانند نوئل را فراهم مي آورد؟  . 24

 روشهاي تحت فشار متناوب   ب    روشهاي فشار كم   الف  

 روشهاي پر فشار   د  روشهاي تحت فشار فوق العاده زياد   ج  

 مخازن تحت فشار نيست؟ در كداميك از روشهاي حفاظت صنعتي چوب نيازي به . 25 

   گوك مكش –روش فشار    ب                                         روش تانك باز گرم و سرد   الف  

 روش خالء مضاعف   د    روش گاز مايع   ج    
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