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 16/8/84تاریخ دریافت نسخه نهایی             9/3/84تاریخ دریافت مقاله 

  پژوهشی-مجله علمی

  علوم کشاورزی
  1385) 3(دهم، شماره دوازسال 

  
  
  
  

  بررسی اثرات شرایط رویشگاهی بر ضرایب 
  "Fagus Orientalis" بیومتری الیاف چوب راش ایران

  
 علی ورشویی تبریزی 

 مربی گروه صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسالمی واحد نوشهر و چالوس  

 داوود پارساپژوه 
 استاد گروه صنایع چوب دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

  االسالمی علی شیخ
  استادیار گروه جنگلداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد نوشهر و چالوس  

  
  چکیده

  در این پژوهش اثرات عوامل محیطی شامل ارتفاع از سطح دریا، شیب و تیپ خاک بر ضرایب بیومتری الیاف چوب راش ایران 
)Fagus Orientalis . Lipsky(در این راستا در یک ناحیه . رد مطالعه قرار گرفت، به منظور تسهیل پیش بینی کاربردهای آن مو

انتخاب شد و )  متر1500 و 1000 و 700(، شش رویشگاه با سه ارتفاع متفاوت از سطح دریا ) گلندرود48های حوزه  جنگل(جغرافیایی 
 درخت سالم و 10نطقه از در هر م. خصوصیات هر منطقه شامل مشخصات خاک، جهت جغرافیایی، درصد شیب و شرایط اقلیمی تعیین گردید

نمونه . نزدیک به هم توسط مته سن سنج در ارتفاع برابر سینه یک نمونه تهیه و برای تعیین مشخصه های الیاف به آزمایشگاه منتقل گردید
 طول الیاف، ضخامت  فیبر سالم مورد بررسی قرار گرفت و مقادیر30، وابری شده و در هر نمونه تعداد )1938(های تهیه شده به روش فرانکلین 
متعاقباً آزمون تجزیه واریانس با در نظر گرفتن ارتفاع از سطح دریا و نوع خاک منطقه با عنوان عامل متغییر . دیواره و قطر حفره تعیین گردید

ف در هر دو منطقه مورد دار ارتفاع از سطح دریا بر ضخامت الیاف بود، به طوری که حداکثر ضخامت الیا نتایج حاکی از تأثیر معنی. انجام شد
در این بررسی شواهد کافی برای اثبات رابطه معنی دار بین عوامل محیطی و سایر ضرایب بیومتری .  متری مشاهده گردید700بررسی در ارتفاع 
  . الیاف، یافت نشد

  
   ارتفاع از سطح دریا، ضخامت الیاف، راش ایرانی، ضرایب بیومتری،عوامل محیطی: های کلیدی واژه

  
 
 قدمهم

از . باشـد  چوب یکی از پرمصرف ترین مواد اولیه مورد استفاده بشر است که کاربردهای گوناگونی از صنعت کاغذ گرفته تا صنایع مبلمان دار مـی                       
کـی از  ی. برداری بهینه از منابع چوبی بیش از پیش احساس می شود       ها، لزوم بهره   اینرو با توجه به افزایش روزافزون مصرف و کاهش سطح جنگل          

. باشـد  برداری بهینه از منابع جنگلی، پیش بینی خواص چوب آالت استحصالی با توجه به شرایط رویشگاهی و کاربرد مناسب آن می                     های بهره  راه
های آناتومیک آن که مهمترین فاکتور کیفی چوب برای صنایع خمیر کاغذ             در خصوص تأثیر شرایط رویشگاهی بر خواص چوب خصوصاً مشخصه         
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طول الیاف بر خواص کاغذ تولید نظیر مقاومت، کیفیت سـطح و چـاپ پـذیری                . داری در ایران و جهان بعمل آمده است        شد، تحقیقات دامنه  با می
، گزارش کرده است    )1966(های از این دست، کلتزنبرگ       زوبل و ونبویتنن خاطر نشان کردند که در یکی از نخستین پژوهش           . آن تاثیرگذار است  

در رویشگاه های بهتر آوندهای طبیعی تری داشته ولی رابطه معنی داری بین کیفیـت رویـشگاه و طـول الیـاف      ، Fagus Silvaticaکه گونه 
. همچنین در همین گونه توزیع سلولها و وزن مخصوص چوب ارتباط نزدیک تری با شرایط رویشگاهی داشته تا شـدت نـور        . مشاهده نشده است  

هـای بهتـر چـوب بـا وزن       رویـشگاه Populus X Euramericana، در گونـه  )1980(ری و اسـکارموزی  بر اساس همین منبع به گزارش فرا
گزارش نموده اسـت کـه   ) 1994(در مورد همین گونه پزلن . پذیرد داری تاثیر می کنند و طول الیاف هم به نحو معنی     مخصوص کمتری تولید می   

تـر، از انـدازه      هـای ضـعیف    های آناتومیک عناصر آوندی و الیاف نـسبت بـه رویـشگاه           های بهتر بلوغ چوب را تسریع نموده ولی مشخصه           رویشگاه
داری بـر وزن    گزارش نموده اند که رویشگاه تاثیر معنی.Salix SPPدر شش کلون ) 2005(منته اولویا و همکاران . کمتری برخوردار بوده است

همچنین طول الیاف در کلون های داخل       .  متغییر بوده است   kg/dm3 455/0 تا   kg/dm3 364/0مخصوص پایه داشته به طوریکه مقادیر آن از         
گزارش ) 1355(پژوه   ها، پارسا  در ایران، در یکی از نخستین پژوهش      . سرزمینی از کلون های ساحلی به میزان قابل مالحظه ای بیشتر بوده است            

) 1370(ابراهیمی و همکاران . ز سطح دریا رابطه معکوس دارد، وزن مخصوص با ارتفاع اFagus Orientalis Lipskyنمود که در راش ایران 
در شرایط متفاوت از نظر خاک و خواص اکولوژی چوب هایی بـا کیفیـت متفـاوت تولیـد      Quercus Castanifuliaاعالم کردند که بلند مازو 

در ایـن  .  دوایر پهن تر و تخلخل کمتر تولید مـی کنـد        هایی با ارتفاع کمتر از سطح دریا و بارندگی کمتر این درخت چوبی با              د ررویشگاه . کند می
های تجاری ایران مورد مطالعه قرار گرفت و با در نظر گرفتن محـل جغرافیـایی نمـو درخـت                  پژوهش گونه راش به عنوان یکی از مهمترین چوب        

خواص آناتومیک چوب، با توجه به نقش آنهـا در          متأثر از عوامل اقلیم، خاک و فیزیوگرافی به عنوان رویشگاه، تاثیر این مشخصه های محیطی بر                 
  . صنایع کاغذ، تعیین گردید

  
   :ها مواد و روش

برداری همگی در شیب  های نمونه از این رو محل . به منظور سهولت در امر مطالعه، فاکتورهای متغیر محیطی حتی االمکان به حداقل رسانده شد              
مشخـصات اقلیمـی نـواحی      . انتخاب شـدند  )  گلندرود 48حوزه آبخیز   (  در یک حوزه جغرافیایی    شمالی و در هر منطقه بر روی یک راستا و تماماً          

گیـری قـبالً تعیـین       های هواشناسی مجاور و اثر ارتفاع از سطح دریا بر اقلیم که در مجاورت محل نمونه                های ایستگاه  مورد بررسی با توجه به داده     
خصوصیات خاکشناسی هـر ناحیـه بـا حفـر پروفیـل و           . ، معیّن گردید  )1377 خالقی   -ی نور جنگل مطالعاتی وازرود در نزدیک    (گردیده شده است    

. ارائه شده است  ) 1(های مناطق نمونه برداری در جدول        داری منطقه، تعیین شد؛ مشخصه     های جنگل  آزمایشات میدانی و همچنین دفترچه طرح     
به کمک مته سن سنج، در جهـت        )  متر 30/1( هر کدام در ارتفاع برابر سینه         اصله درخت سالم و نزدیک به هم انتخاب شد و از           10در هر ناحیه    

، بـا قـرار گـرفتن در مخلـوط آب           )1938(ها پس از انتقال به آزمایـشگاه بـه روش فـرانکلین              نمونه. شمالی یک نمونه تا نزدیک مغز تهیه گردید       
 ساعت به الیاف تفکیک شد و پس از شستشوی کامـل            24 به مدت     درجه سانتیگراد  60اکسیژنه و اسید استیک به نسبت یک به یک در حرارت            

 فیبر شامل طول، قطر کلی و قطر حفره به کمک یک میکروسکوپ اولیمپوس مجهز به آنالیزگر                 30با آب مقطر و دفیبره کرده در هر نمونه ابعاد           
  : تصویری، اندازه گیری گردید و ضرایب بیومتریک به روش زیر محاسبه شد 

  
×100)                                 1رابطه (

اليافآليپهناي

  ضریب انعطاف پذیری= سلوليحفرهقطر

  
×100)                       2رابطه (

سلولحفرهقطر

  ضریب رانکل= سلولدیوارهضخامتدوبرابر

  
×100                    )  3رابطه(

اليافآليپهناي

  ضریب در هم رفتگی= اليافطولميانگين

  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 Fagus Orientalis" 679"بررسی اثرات شرایط رویشگاهی بر ضرایب بیومتری الیاف چوب راش ایران 

  ی مشخصات رویشگاههای مورد بررس– 1جدول 

  
  

  تجزیه و تحلیل آماری 
و همچنین درختـان    )  متر 1500و1000و  700(، ارتفاع از سطح دریا      )های تارکین و وازک    جنگل(آزمون تجزیه واریانس با در نظر گرفتن منطقه         

دریـا بـر مشخـصه هـای     بعالوه اثر متقابل منطقه و ارتفـاع از سـطح   . مجزا با عنوان عوامل تغییرات، بر روی داده های بدست آمده صورت گرفت            
به علت یکسان بودن نسبی سایر عوامـل مـوثر،          (از مدل زیر جهت برآورد اثر متقابل خصوصیات منطقه          . آناتومیک الیاف مورد بررسی قرار گرفت     

  :های آناتومیک استفاده گردید و ارتفاع از سطح دریا، بر مشخصه) عمدتاً خاکشناسی منطقه به عنوان عامل تغییرات لحاظ شد
  

yijk = A i+ Sj + ASij + Eijk                4 
yijk = مشخصه آناتومیک  
Ai =  اثر ارتفاع از سطح دریا  
Sj =  اثر منطقه  

ASij =  اثر متقابل منطقه و ارتفاع از سطح دریا  
Eijk =  اشتباه آزمون مرتبط بهk امین درخت مورد بررسی در منطقه   

  
  بحث و نتیجه گیری 

برداری، ارائه شده  گیری شده در مناطق و ارتفاعات مختلف نمونه های آناتومیک اندازه  میانگین و انحراف از معیار مشخصه مقادیر2در جدول 
های مورد بررسی در سطح متغییرها و همچنین در سطح تاثیر متقابل منطقه و ارتفاع از   نتایج تجزیه واریانس مشخصه4 و 3در جداول . است

های آناتومیک یافت نشد ولی ارتفاع از سطح دریا، با سطح  تاثیر متقابل معنی داری بین عوامل موثر بر مشخصه. ه استسطح دریا ارائه گردید
ای که بیشترین ضخامت الیاف در هر دو جنگل مورد بررسی در ارتفاع  باشد، به گونه دار می ، بر ضخامت الیاف دارای تاثیری معنی% 99اعتماد 

در هر دو منطقه با افزایش ارتفاع از ).  میکرون در جنگل وازک74/7 میکرون در جنگل تارکین و 86/7( متری از سطح دریا مشاهده گردید700
 متری مشاهده 1000که حداقل میانگین ضخامت الیاف در با یک استثنا در جنگل وازک (سطح دریا روند تغییرات ضخامت الیاف نزولی است

با کاهش حاصلخیزی رویشگاه وزن مخصوص و ضخامت دیواره  Fagus Silvaticaگزارش کرده است که در گونه ) 1970(کلر ). شود می
ایش ارتفاع از سطح دریا و اند که با افز  خاطر نشان کردهSyringa Oblataدر گونه ) 1988(الیاف کاهش می یابد ولی ژین ینگ و باس 

های جنس  با این وجود در یک بررسی در مورد گونه. افزایش میزان بارندگی، پهنای متوسط دوایر، طول الیاف و ضخامت آنها افزایش می یابد
Populus  مقایسه مقادیر . نکردداری در دانسیته مشاهده  تغییر معنی) 1988(که در دو رویشگاه مختلف در مجارستان کاشته شده بودند، پزلن

دهد که ا ین مقادیر عموماً در جنگل  نشان می ) 1 تا 4های   و شکل2جدول(های آناتومیک در دو منطقه تارکین و وازک  میانگین مشخصه

                                                            
  .7مرجع شماره  : 4  -2
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ر این ناحیه باشد که این را شاید بتوان به کاهش میزان آب در دسترس در منطقه وازک به علت شیب بیشت تالکین از سطح باالتری برخوردار می
سازد  نسبت داد چرا که خاک در هر دو منطقه قهوه ای جنگلی با زهکشی مطلوب بوده و شیب بیشتر امکان زهکشی طبیعی بهتر را فراهم می

نتایج  P.Argantiana و Prosopis Alpatco، در مورد 1997 ویالگرا و رویج ژونت،(اما به هر حال این امر محتاج بررسی بیشتری است 
  ) .اند هی را در مورد تاثیر میزان آب در دسترس بر ابعاد الیاف گزارش کردهمشاب

های ژنتیکی بین درختان مجزا و همچنین تاثیر عواملی نظیر میزان رطوبت در دسترس و اقلـیم بـر خـصویات چـوب پیـشنهاد       با توجه به تفاوت  
تورهای متغییر تکرار گردد تا سیمای روشنتری از اثرات عوامل تاثیرگـذار            های دیگر با در نظر گرفتن این فاک        میگردد که این پژوهش در رویشگاه     

  .محیطی بر خواص کیفی چوب به دست آید
  

  »بیومتری الیاف راش«
   میانگین و انحراف معیار مشخصه ها در مناطق و ارتفاعات مختلف-2جدول
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 Fagus Orientalis" 681"بررسی اثرات شرایط رویشگاهی بر ضرایب بیومتری الیاف چوب راش ایران 

  »بیومتری الیاف راش«
   بررسی در سطح متغیرها نتایج تجزیه واریانس مشخصه های مورد-3جدول

 دار سطح معنی متغیر  مشخصه

 0,0384 منطقه ضریب درهم رفتکی

 0,3639  ضریب انعطاف بذیری

 0,6948  ضریب رانکل

 0,4418 ارتفاع از سطح دریا ضریب درهم رفتکی

 0,1317  ضریب انعطاف بذیری

 0,7964  ضریب رانکل

 0,3263 درخت طول الیاف

 0,8981  قطر الیاف

 0,7723  قطر حفره

 0,0042  صخامت الیاف

 0,9792  ضریب درهم رفتکی

 0,0578  ضریب انعطاف بذیری

 0,9397   ضریب رانکل
  

   تجزیه واریانس مشخصه های در سطح متقابل منطقه و ارتفاع از سطح دریا-4جدول
 سطح معنی دار سطح مشخصه سطح معنی دار سطح مشخصه

   ه  قطر حفر    طول الیاف 

 0,8706 مدل تصحیح شده  0,1543 مدل تصحیح شده 

 0,0001 مقدار ثابت  0,0001 مقدار ثابت 

 0,3096 منطقه  0,5663 منطقه 

 0,9898 ارتفاع  0,0640 ارتفاع 

 0,6747  ارتفاع×منطقه   0,3315  ارتفاع×منطقه  

   صخامت الیاف   قطر الیاف 

 0,0078 ح شدهمدل تصحی  0,5215 مدل تصحیح شده 

 0,0001 مقدار ثابت  0,0001 مقدار ثابت 

 0,1205 منطقه  0,1111 منطقه 

 0,0077 ارتفاع  0,4717 ارتفاع 

 0,1684  ارتفاع×منطقه    0,9260  ارتفاع×منطقه   
  
  

  اری زسپاسگ
صالحی و رضا روحانی و رامک روحانی تشکرو وسیله از زحمات آقایان دکتر کاظم دوست حسینی و دکتر سعید امیری و آقایان کامیار بدین

  .گردد قدردانی می
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   میانگین طول الیاف در سطح منطقه و ارتفاع از سطح دریا-1شکل

  

  
   میانگین قطر الیاف در سطح منطقه و ارتفاع از سطح دریا-2شکل

  

  
   میانگین قطر حفره در سطح منطقه و ارتفاع از سطح دریا-3شکل
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 Fagus Orientalis" 683"بررسی اثرات شرایط رویشگاهی بر ضرایب بیومتری الیاف چوب راش ایران 

  
  مت یک دیواره الیاف در سطح منطقه و ارتفاع از سطح دریا میانگین ضخا-4شکل
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Abstract 
In this research, the effect of site condition Such as altitude level , slope and edaphic condition on wood 
anatomical characteristics in beech tree (Fagus Oientalis. Lipsky) stands were studied.10 samples tree 
were collected in each site of six, across the west of Noor City (Galandrood Forest) with three different 
altitude levels (700, 1000 and 1500 m). From each tree,one sample was collected by sounding bit at the 
breast height and then in laboraitory biometric coefficients of 30 fibers were estimated in Franklin (1938) 
method. The effect of altitude level on wall thickness was significant (with a maximum in 700 m), but 
there was not any relationship between site conditions and the other biometric coefficients.  
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