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 ١٨٩   ١٣٨١، سال ٢، شماره ٥٥مجله منابع طبيعي ايران، جلد 

 

 

 

بررسي تغييرات خواص فيزيكي و تشريحي چوب و پوست گونه 
 ١راش جنگل سياهكل

 
 ٣حسيني          كاظم دوست٢غنچه رسام

 

 چكيده

و تغييرات آنها در سه  ٤در اين بررسي خواص فيزيكي و تشريحي چوب و پوست گونه راش جنگل سياهكل 

 درخت سالم راش در جنگل شنرود سياهكل تعداد سه. ارتفاع و محور شعاعي تنه درخت تحليل شده است

واقع در غرب الهيجان قطع شده و از هر درخت سه ديسك از ارتفاع پاييني، مياني و بااليي تنه درخت 

گيري خواص مورد نظر يعني رطوبت، جرم  هاي آزموني براي اندازه نمونه. انتخاب گرديد) ٣ و٢، ١هاي  ارتفاع(

 بنابر ،(L/D)الياف، راندمان الياف و نسبت طول به قطر الياف كشيدگي حجمي، طول  ويژه خشك، هم

. هاي حاصله مورد تجزيه و تحليل آماري قرارگرفت ها تهيه شد و داده  از اين ديسكISO – ٣١٣١استاندارد 

دهد كه رطوبت چوب راش در محور شعاعي تغييرات كمي داشته، اما در محور  نتايج اين بررسي نشان مي

جرم ويژه خشك چوب در محور شعاعي از . يابد ارتفاع مورد بررسي، از زمين تا تاج افزايش ميطولي، در سه 

كشيدگي  الگوي تغييرات هم. يابد مغز تا پوست تغييرات كمي داشته و در سه ارتفاع از پايين به باال كاهش مي

گوي جرم ويژه خشك در محور شعاعي در دو ارتفاع ديگر از ال) ديسك پاييني (١حجمي بجز در ارتفاع 

 چوب در سه ارتفاع و محور شعاعي تغييرات L/Dمنحني تغييرات طول الياف، راندمان و نسبت . كند تبعيت مي

كشيدگي حجمي و همچنين طول الياف پوست راش در  رطوبت، جرم ويژه خشك، هم. دهد كمي را نشان مي

 آن در پايين L/D در بخش مياني تنه و نسبت سه ارتفاع تنه، تغييرات كمي داشته، ولي راندمان الياف پوست

 .هاي ديگر آن است تنه بيشتر از قسمت

 

كشيدگي حجمي، طول   راش، جنگل شنرود سياهكل، رطوبت، جرم ويژه خشك، هم  گونه:هاي كليدي واژه

 .الياف، راندمان الياف، نسبت طول به قطر الياف، ديسك و محور شعاعي

                                                 
 ١٦/٢/٨١: ، تاريخ تصويب نهايي٧/١٠/٧٧:  تاريخ دريافت‐١

 غذ دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران دانشجوي دكتراي علوم و صنايع چوب وكا‐٢

  استاد دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران ‐٣
-٤ Fagus orientalis( Lipsky) 
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 مقدمه

ر اثر افزايش جمعيت و در دنياي امروز، چوب د
توسعه شگرف صنايع مربوطه، جايگاه مهمي را در 

كه   آورده است و از آنجايي دست اقتصاد كشورها به
عوامل بسياري بر خواص چوب و در نتيجه بر موارد 

رو شناخت و بررسي  گذارند، ازاين كاربرد آن تاثير مي
اين عوامل و اثر آنها بر خواص چوب، جهت استفاده 

از سوي ديگر، .ي و بهينه از آن ضروري استاصول
اي بر خواص محصوالت چوبي  پوست نيز تاثيرات ويژه

ها  هاي آن در انواع گونه دارد و شناخت ويژگي
 .تواند به استفاده صحيح از آن منجر شود مي

از عوامل مهم تاثيرگذار بر خواص چوب و پوست، 
 هاي جايگاه آنها در يك پايه از درخت و در قسمت

مختلف آن، يعني محور شعاعي و ارتفاع است و از 
هاي شمال ايران  كه مهمترين بخش جنگل آنجايي

رو در اين تحقيق گونه راش  ها هستند، ازاين راشستان
جنگل شنرود سياهكل مورد بررسي و خواص فيزيكي 

در . گيري دقيق قرار گرفت و تشريحي آن مورد اندازه
يز صورت گرفته هاي مشابهي ن اين زمينه، بررسي

است، از جمله بررسي تغييرات خواص فيزيكي و 
تشريحي چوب راش خيرودكنار، كه مشخص شد 

كشيدگي حجمي در محور  جرم ويژه خشك و هم
شعاعي تغييرات زيادي داشته، ولي رطوبت در محور 
طولي و طول الياف در محور شعاعي داراي تغييرات 

كيفيت همچنين در بررسي ). ٢(اندكي بوده است 
هاي مختلف كشور،  فيزيكي چوب راش در رويشگاه
كشيدگي چوب راش  مشخص شد كه جرم ويژه و هم

هاي حد پايين بيشترين مقدار را دارد با  در پايگاه
 ).١(يابد  افزايش ارتفاع از سطح دريا كاهش مي

هاي مشابهي در خارج از  در اين زمينه بررسي
ت طول كشور صورت گرفته است، از جمله تغييرا

الياف و قطر تراكئيد در صد چوب پاييزه در نوئل نروژ 
از مغز به سمت پوست، كه در آن مشخص شد طول 
الياف و قطر تراكئيد از مغز به سمت پوست افزايش 

در تحقيق ديگري با عنوان بررسي تغيير ). ٨(يابد  مي
در خواص تشريحي و وزن مخصوص درخت توسكاي 

هاي مختلف   پايهسرخ كه درون يك پايه و بين
صورت گرفت، مشخص شد كه خصوصيات اين 
درختان بجز طول الياف و قطر آوند در يك پايه از 
درخت كامال يكنواخت است و طول الياف و قطر آوند 
در محور شعاعي از مغز به سمت پوست افزايش 

قطر برابر سينه و ارتفاع (يابد و در دو ارتفاع  مي
 نيز از مغز به سمت درصد راندمان الياف) باالتر

 ).٦(دهد  پوست كاهش كمي را نشان مي
هدف از اين بررسي، شناخت اثر ارتفاع و محور 

هاي الياف و خواص فيزيكي چوب و  شعاعي بر ويژگي
پوست گونه راش جنگل سياهكل و مطالعه تغييرات 
اين خواص جهت استفاده مطلوب و اصولي از اين 

 .گونه است
 

 ها مواد و روش

سه درخت سالم راش كه شكل و رشد طبيعي تعداد 
 واقع در جنگل شنرود سياهكل ٤٢داشتند، از پارسل 

مشخصات درختان و رويشگاه آنها در . قطع شدند
 . آمده است١جدول 

 
 هاي آنها درجنگل شنرود سياهكل  مشخصات رويشگاه درختان موردمطالعه و ويژگي‐١جدول 

 شماره

  پارسل

ارتفاع از سطح 

 )متر(دريا 

 جامعه 

 گياهي

قطر برابر 

سينه 

 )متر سانتي(

 طول تنه 

 )متر(

وسط مت

بارندگي 

ساالنه 

 )متر ميلي(

متوسط 

حرارت ساالنه 

)C °( 

pH  

 خاك

‐راش ١٠٥٠ ٤٢

 ممرزستان

 اسيدي ٢٧ ١٥٠٠ ٢٥ ٦٠

٢/٣‐١/٧ 

 

هاي آزموني، از هر درخت سه  براي تهيه نمونه
 تنه به هاي پاييني، مياني و بااليي ديسك در بخش

 ٥ به ضخامت ٣ و ٢، ١هاي  ترتيب با شماره
هاي   شدن جهت پس از مشخص. متر قطع شد سانتي
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 ماندن  ها، براي ثابت جغرافيايي و كدگذاري ديسك
نفوذ استفاده  هاي نايلوني غيرقابل رطوبتشان، از كيسه

 .گرديد
گيري رطوبت،جرم ويژه  در آزمايشگاه، براي اندازه

هاي شمال و  جمي، در جهتكشيدگي ح خشك و هم
جنوب و براي طول الياف، راندمان الياف و نسبت 

L/Dهاي آزموني  هاي شرقي و غربي، نمونه  در جهت
و پشت سر هم به ) ١شكل(مكعب به روش صليبي 

 ‐٣١٣١متر براساس استاندارد   سانتي٢ابعاد اسمي 
ISOهاي پوست نيز   از هر ديسك قطع شدند، نمونه

 نقطه از آن توسط چكش و ٣ تا ٢از هر ديسك در 
هاي  گيري خواص، نمونه قبل از اندازه. مغار جدا شدند

.  نگهداري شدند‐C٥°مورد نظر در يخچال در دماي 
كشيدگي و جرم ويژه،  گيري رطوبت، هم جهت اندازه

شدن از  هاي شمالي و جنوبي پس از خارج نمونه
 ±٠٠١/٠يخچال، توسط ترازوي سارتوريوس به دقت 

متر به ترتيب   ميلي± ٠١/٠م وكوليس به دقت گر
گيري وزن و ابعاد قرار گرفتند و سپس در  مورد اندازه

 ٢٤پس از .  قرار داده شدند١٠٣ ± C٥°اتو با دماي 
 شدن درون  ساعت از اتو خارج و جهت خنك

آنگاه مجددا توسط ترازو و . دسيكاتور قرارگرفتند
گيري  د اندازهكوليس به ترتيب توزين و ابعادشان مور

مبناي محاسبه رطوبت، وزن ثانويه . قرار گرفت
گيري جرم  براي اندازه. ها بوده است نمونه) خشك(

ويژه، از وزن و حجم پس از خشك شدن استفاده شد 
 تر  كشيدگي حجمي، حجم گيري هم مبناي اندازه

گيري خواص تشريحي،  براي اندازه. ها بوده است نمونه
براي .  غربي استفاده شدهاي شرقي و از نمونه

جداسازي الياف از اسيداستيك و آب اكسيژنه 
آميزي و تثبيت آنها بين الم  بعد از رنگ. استفاده شد

و المل، طول و قطر الياف توسط ميكروسكوپ دو 
جهت . گيري شد چشمي با صفحه تصوير اندازه

گيري راندمان الياف از محلول اسيداستيك و  اندازه
 .ازوي سارتوريوس استفاده شدآب اكسيژنه و تر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  برش ديسك به روش صليبي‐١شكل 

  
گيري صفات، مورد تجزيه  مقادير حاصل از اندازه
طرح آماري مورد استفاده . و تحليل آماري قرارگرفتند

هاي  براي تجزيه و تحليل خواص چوب، طرح بلوك
ها در سه ارتفاع معرف  كامال تصادفي بوده كه ديسك

معرف ) محور شعاعي(ها از مغز   و فاصله نمونهها بلوك
براي تحليل خواص پوست، از طرح . اند تيمارها بوده

ها نيز به  تفكيك ميانگين. كامال تصادفي استفاده شد
براي . اي دانكن صورت گرفت كمك آزمون چنددامنه

هاي  مقايسه خواص چوب و پوست نيز از طرح بلوك
 .كامال تصادفي استفاده گرديد

 

 تايجن

شده  گيري  ميانگين خواص اندازه٣ و ٢در جداول 
در جدول . مربوط به چوب و پوست آورده شده است

تغييرات ) تجزيه واريانس(، خالصه تحليل آماري ٤
خواص چوب در سه ارتفاع و محور شعاعي درخت و 

، خالصه تحليل آماري خواص پوست در ٥در جدول 
 .سه ارتفاع، ارائه شده است

 
 شده چوب گيري  ميانگين خواص اندازه‐٢جدول 

 رطوبت 

 )درصد(

جرم ويژه خشك 

گرم بر (

 )مترمكعب سانتي

 حجمي كشيدگي هم

 )درصد(

طول الياف 

 )ميكرومتر(

راندمان الياف 

 )درصد(

نسبت طول به قطر 

 (L/D)الياف 

٧٥٧/٧٥ ٢٦٠/٦٣ ٥٧٤/١١٤٩ ٢٦٥/١٦ ٧٣٠/٠ ٩٣٠/٥٦ 
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 شده پوست گيري  ميانگين خواص اندازه‐٣جدول 

 رطوبت 

 )درصد(

جرم ويژه خشك 

گرم بر (

 )مترمكعب سانتي

 حجمي كشيدگي هم

 )درصد(

طول الياف 

 )ميكرومتر(

راندمان الياف 

 )درصد(

نسبت طول به قطر 

 (L/D)الياف 

٦٤٧/١٢ ٦٥٦/٤٣ ٠٣٦/٢٠٧ ٧٥١/٢٤ ٨٤١/٠ ٢٢٠/٥٥ 

 

 و شعاعي درخت) سه ارتفاع(ي طولي  خالصه تجزيه و تحليل آماري تغييرات خواص چوب درمحورها‐٤جدول 

 رطوبت  محور

 )درصد(

جرم ويژه خشك 

گرم بر (

 )مترمكعب سانتي

 حجمي كشيدگي هم

 )درصد(

طول الياف 

 )ميكرومتر(

راندمان الياف 

 )درصد(

نسبت طول به 

قطر الياف 

(L/D) 

 طولي 

 )سه ارتفاع(
* * * n.s. n.s. n.s. 

 .n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s شعاعي

C.V. ٤٩/١١ ٦٦/٩ ٥١/٥ ٣٧/٥ ٨٢/٣ ١٥/٧ 

  درصد٥دار در سطح  معني: *

n.s. :دار بدون اثر معني 

C.V. : ضريب تغييرات 

 

 ) سه ارتفاع( خالصه تجزيه و تحليل آماري تغييرات خواص پوست درمحور طولي درخت ‐٥جدول 

 رطوبت محور

 )درصد (

جرم ويژه خشك 

گرم بر (

 )مترمكعب سانتي

 حجمي كشيدگي هم

 )درصد(

طول الياف 

 )مترميكرو(

راندمان الياف 

 )درصد(

نسبت طول به 

قطر الياف 

(L/D) 

 * * .n.s. n.s. n.s. n.s طولي 

C.V. ٤٢/٥ ٠٥/٠ ٣٦/٥ ١٨/٢٠ ٩٤/١ ١٨/١٦ 

  درصد٥دار در سطح  معني: *

n.s. :دار بدون اثر معني 

C.V. : ضريب تغييرات 

 

 تغييرات رطوبت چوب

 نشان داده ٢ت رطوبت چوب، در شكل الگوي تغييرا 
، اختالف بين مقادير ٤براساس جدول . شده است

 ٥ميانگين رطوبت چوب در سه ارتفاع در سطح 
دار نبوده  دار، اما در محور شعاعي معني درصد معني

تغييرات رطوبت چوب در محور شعاعي در . است
هاي پاييني، مياني و بااليي تنه به ترتيب بين  بخش
در .  درصد بوده است٧٠ تا ٦٠ ٦٦ تا ٤٧ ٥٧ تا ٤٥

محور طولي، بيشترين رطوبت مربوط به ديسك سوم 
هاي دوم و  بين ديسك. بوده است) بخش بااليي تنه(

دار وجود نداشت، به عبارت ديگر،  اول اختالف معني
محور شعاعي روي رطوبت چوب اثر چنداني ندارد، 

افزايش ولي افزايش ارتفاع محل چوب در تنه، سبب 
 .شود رطوبت چوب مي

 تغييرات رطوبت پوست

، اختالف بين مقادير رطوبت پوست ٥براساس جدول 
دار   درصد معني٥در سه ارتفاع درخت، در سطح 

نبوده به عبارت ديگر، پوست تغييرات رطوبتي زيادي 
در سه ارتفاع نداشته است و ارتفاع محل پوست در 

ميانگين مقادير . تنه تاثير چنداني بر رطوبت آن ندارد
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 و ٥٣هاي پاييني و مياني تنه  رطوبت پوست در بخش
 . درصد بوده است٥٩در بخش بااليي 

 جرم ويژه خشك چوب

تغييرات جرم ويژه خشك چوب در سه ارتفاع و محور 
با . ، نشان داده شده است٣شعاعي درخت در شكل 

، اختالف بين مقادير جرم ويژه ٤توجه به جدول 
 درصد ٥ ارتفاع در سطح خشك چوب در سه

در سه . دار نيست دار و در محور شعاعي معني معني
 ١ارتفاع، بيشترين جرم ويژه مربوط به ديسك 

هاي دوم و سوم، اختالف  باشد و بين ديسك مي
در محور شعاعي، ميانگين جرم . دار نبوده است معني

 در نزديك ٧٢/٠ در مغز تا ٧١/٠ويژه خشك از 
ت، به عبارت ديگر ارتفاع محل پوست تغيير كرده اس

چوب در تنه بر جرم ويژه خشك تاثير دارد و محور 
 .شعاعي تاثير چنداني ندارد
 جرم ويژه خشك پوست

تغييرات جرم ويژه خشك پوست در سه ارتفاع 
، بين ٥بنابر جدول .  آمده است٨درخت، در شكل 

مقادير ميانگين جرم ويژه خشك پوست در سه ارتفاع 
داري وجود   درصد، اختالف معني٥ح درخت، در سط

ميانگين جرم ويژه خشك پوست در بخش . ندارد
 و در بخش ٨٤/٠، در بخش مياني ٨٣/٠پاييني تنه 

متر مكعب بوده   گرم بر سانتي٨٥/٠بااليي درخت 

به عبارت ديگر، ارتفاع محل پوست در تنه بر . است
جرم ويژه خشك پوست درختان اين منطقه اثر 

 .دچنداني ندار
 كشيدگي حجمي چوب هم

كشيدگي چوب را در سه ارتفاع   تغييرات هم٤شكل 
بين مقادير . دهد و محور شعاعي درخت نشان مي

 ٥كشيدگي چوب در سه ارتفاع در سطح  ميانگين هم
داري وجود دارد، ولي در محور  درصد، اختالف معني
رو  ازاين). ٤جدول (دار نيست  شعاعي اختالف معني

شيدگي حجمي چوب در سه ارتفاع ك بيشترين هم
در محور . درخت مربوط به بخش پاييني تنه است

 كشيدگي حجمي، از  شعاعي، ميانگين مقادير هم
 درصد در نزديكي ٣١/١٥ درصد در مغز تا ٠٤/١٦

 .پوست متغير بوده است
 كشيدگي حجمي پوست هم

كشيدگي حجمي  ، بين مقادير هم٥براساس جدول 
 درصد، ٥خت، در سطح پوست در سه ارتفاع در

، الگوي اين ٩داري وجود ندارد و شكل  اختالف معني
كشيدگي  ميانگين هم. دهد تغييرات را نشان مي

 درصد ٥٤/٢٦حجمي پوست در بخش پاييني درخت 
در واقع، محل نمونه پوست در تنه، بر . بوده است

 .كشيدگي حجمي آن تاثير چنداني ندارد هم
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  نمودار تغييرات رطوبت چوب در سه ارتفاع و محور شعاعي‐٢ل شك

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

  نمودار تغييرات جرم ويژه در سه ارتفاع و محور شعاعي‐٣شكل 

 

 طول الياف چوب

تغييرات طول الياف چوب در سه ارتفاع و محور 
. ، نشان داده شده است٥شعاعي درخت در شكل 

نگين طول الياف چوب ، بين مقادير ميا٤بنابر جدول 
 ٥در سه ارتفاع و محور شعاعي درخت در سطح 

در محور . داري وجود ندارد درصد، اختالف معني
 ١١٢٨شعاعي،  ميانگين مقادير طول الياف چوب از 

 ميكرون در نزديكي پوست، ١١٩٣ميكرون در مغز تا 
كند و در سه ارتفاع درخت طول الياف از  تغيير مي

 ميكرون در ١١٧٨ تنه تا  در بخش پاييني١١٥٩
 .بخش بااليي متغير بوده است

 طول الياف پوست

، اختالف بين مقادير ميانگين طول ٥براساس جدول 
 درصد ٥الياف پوست در سه ارتفاع درخت در سطح 

دار نبوده و مقادير ميانگين طول الياف پوست  معني
هاي پاييني، مياني و بااليي درخت به ترتيب  در بخش

، ١٠شكل .  ميكرون بوده است١٩٥ و ٢١٦، ٢١٠
تغييرات طول الياف پوست را در سه ارتفاع درخت 

 .دهد نشان مي
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  حجمي چوب در سه ارتفاع و محور شعاعيكشيدگي هم نمودار تغييرات ‐٤شكل 

 

 راندمان الياف چوب

 نشان داده ٦تغييرات راندمان الياف چوب، در شكل 
ادير راندمان الياف چوب در سه بين مق. شده است

درصد، ٥ارتفاع و محور شعاعي درخت در سطح 
تغييرات ). ٤جدول (داري مشاهده نشد  اختالف معني

 درصد ٦٨راندمان الياف چوب در سه ارتفاع درخت از 

 درصد در بخش بااليي تنه و ٦٣در بخش پاييني تا 
 درصد در ٦٢ درصد در مغز تا ٥٨در محور شعاعي از 

به عبارت ديگر، سه . كي پوست، متغير بوده استنزدي
ارتفاع مورد بررسي و محور شعاعي بر راندمان الياف 

 .چوب تاثير چنداني ندارند
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 راندمان الياف پوست

مان الياف ، بين مقادير ميانگين راند٥براساس جدول 
 درصد، ٥پوست در سه ارتفاع درخت در سطح 

 تغييرات ١١شكل . داري وجود دارد اختالف معني
راندمان الياف پوست را در سه ارتفاع درخت نشان 

شود، الگوي راندمان  كه مشاهده مي طوري به. دهد مي
الياف پوست، كامال از الگوي تغييرات طول الياف آن 

قدار راندمان الياف پوست كند و بيشترين م پيروي مي
مربوط به بخش مياني تنه و كمترين آن متعلق به 

 .بخش بااليي درخت است
 )L/D(نسبت طول به قطر الياف چوب 

مقادير ميانگين نسبت 
D
L نشان ٧ چوب، در شكل 

، اختالف بين ٤براساس جدول . داده شده است

ميانگين نسبت 
D
L چوب در سه ارتفاع و محور 

دار نيست و مقادير   درصد معني٥شعاعي در سطح 

نسبت 
D
L در بخش ٧٧ پوست در سه ارتفاع از 

 در بخش بااليي تنه و در محور شعاعي ٨٠پاييني تا 
 در بخش نزديك به پوست متغير ٨١ در مغز تا ٧١از 

ور شعاعي بر نسبت به عبارت ديگر، ارتفاع و مح. است

D
Lاند  چوب تاثير مهمي نداشته. 

 نسبت طول به قطر الياف پوست

، بين مقادير نسبت ٣بنابر جدول 
D
L الياف پوست 

 درصد، اختالف ٥در سه ارتفاع درخت در سطح 
كه بيشترين نسبت  طوري داري وجود دارد، به معني

D
L پوست در بخش پاييني درخت و كمترين آن 

به عبارت ديگر، . متعلق به بخش بااليي تنه است

ارتفاع بر 
D
Lگذارد و الگوي   پوست اثر مهمي مي

تغييرات نسبت 
D
L پوست در سه ارتفاع درخت از 

 .پايين به باال كامال نزولي است
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  نمودار تغييرات راندمان الياف چوب در سه ارتفاع ومحور شعاعي‐٦شكل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نمودار تغييرات نسبت طول به قطر الياف چوب در سه ارتفاع و محور شعاعي‐ ٧شكل 

 

 
 
 
 
 
 
 

  نمودار تغييرات جرم ويژه خشك پوست در سه ارتفاع ‐٨شكل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 كشيدگي حجمي پوست در سه ارتفاع ات هم نمودار تغيير‐ ٩شكل 
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  نمودار تغييرات طول الياف  پوست  در سه ارتفاع ‐١٠شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نمودار تغييرات راندمان  الياف پوست در سه ارتفاع‐١١شكل 

 

 گيري بحث و نتيجه

گيري رطوبت  چوب نشان  نتايج حاصل از اندازه
ت در سه ارتفاع دهد كه الگوي تغييرات رطوب مي

درخت از پايين به باال، كامال صعودي، ولي در محور 
برگان اختالف  در پهن. شعاعي، تقريبا يكنواخت است

). ٩(چوب چندان بارزنيست چوب و برون رطوبت درون
در بررسي مشابهي كه بر روي چوب درختان راش 

دست آمده  منطقه خيرودكنار صورت گرفت، نتايج به
 نامنظم رطوبت در محور طولي حاكي از تغييرات

همچنين مشخص شد عواملي كه موجب تغيير . است
شوند، شامل دو گروه  هاي مختلف چوب مي ويژگي

عوامل خارجي يا شرايط رويشي و رويشگاهي مانند 
ارتفاع از سطح دريا، جهت و شيب زمين، خاك و 

كه تغييراتي نظير نسبت ) گونه(غيره و عوامل دروني 
تابستانه، چوب جوان و بالغ و غيره چوب بهاره و 

 ).٢(باشند  است، مي
الگوي تغييرات جرم ويژه خشك در محور طولي 
درخت از پايين به باال كامال نزولي و در محور شعاعي 

اصوال جرم ويژه چوب . داري ندارند اختالف معني
برگان پراكنده آوند در محور شعاعي تغييرات  پهن

هاي  در بررسي). ٩ و ٢(دهد  كمي را نشان مي
مشابهي كه بر روي درختان راش و ممرز خيرودكنار 

). ٣ و ٢(دست آمد  صورت گرفت نيز همين نتايج به
به هر حال، تغييرات جرم ويژه با ضخامت ديواره 

ها، درصد آنها، فيبر و اشعه چوبي، ارتباط  سلول
زياد شدن فيبرها و اشعه چوبي، ضخيم . نزديكي دارد

ها و نيز كم شدن تعداد آوندها،  ولبودن ديواره سل
همچنين . افزايش جرم ويژه را به همراه خواهد داشت

عرض دايره رويش و افزايش نسبت چوب تابستان به 
و كاهش ) ١(شود  بهاره، سبب افزايش جرم ويژه مي

جرم ويژه راش در محور شعاعي و در ارتفاع اول را 
كاهش توان به افزايش ميزان آوندها و احتماال  مي

تعداد فيبرها و ضخامت آنها در بخش بيروني تنه 
). ٥(در اين ارتفاع نسبت داد ) مجاور پوست(

همچنين در محور طولي، تغييرات جرم ويژه را 
كه  طوري توان به كيفيت رويشگاه نسبت داد، به مي
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رويشگاه غني سبب افزايش جرم ويژه در محور طولي 
رو در اين حالت  ، ازاين)١٠(شود  از زمين تا تاج مي

كه جرم ويژه درختان راش از پايين به باال در طول 
توان گفت كه اين رويشگاه از  درخت كاهش يافته، مي
 .لحاظ كيفي فقير است

كشيدگي حجمي چوب از  الگوي تغييرات هم
كند و در سه  الگوي تغييرات جرم ويژه آن پيروي مي
ر محور د. يابد ارتفاع درخت از پايين به باال كاهش مي

هاي بيروني تنه،  نيز در قسمت) ١ارتفاع (شعاعي 
در . كشيدگي كمتر از درون چوب است ميزان هم
اي كه بر روي درختان راش و ممرز رويشگاه  بررسي

دست  خيرودكنار صورت گرفت نيز همين نتايج به
كشيدكي  بدين ترتيب دليل كاهش هم) . ٣و ٢(آمد 

اين ارتفاع را هاي بيروني درخت در  حجمي در قسمت
توان كم شدن ماده چوبي و در نتيجه جرم ويژه  مي

 ).٢(نواحي مجاور پوست دانست 
منحني تغييرات طول الياف چوب در محور 
شعاعي تنه، تقريبا يكنواخت بوده و اگرچه اختالفات 

دار نيست، ولي از مغز تا پوست كمي افزايش  معني
توسط شده  يابد كه اين منحني با الگوي ارائه مي

در مورد تغييرات طول الياف فيبر ) ١٩٨٠ (١پانشين
اي كه بر  در بررسي. در محور شعاعي، هماهنگ است

روي درختان راش و ممرز خيرودكنار صورت گرفت 
همچنين در ). ٣ و ٢(دست آمد  نيز همين نتايج به

هاي نوئل نروژ در محور  تحقيقي كه بر روي چوب
بهي كه بر شعاعي صورت گرفت و در بررسي مشا

روي توسكا در محور شعاعي و دو ارتفاع از تنه انجام 
در همه ) ٦ و ٨(دست آمد  پذيرفت نيز همين نتايج به

موارد، علت اين تغييرات، افزايش سن درخت و در 
هاي  مادر كامبيوم اين  نتيجه افزايش سن سلول

هاي چوبي با الياف  الياف كه منجر به توليد سلول
در تحقيق ديگري كه . قلمداد گرديدشوند،  بلندتر مي

 گونه ١٠درباره اختالفات چوب جوان و بالغ در 
رشديافته در چين صورت گرفت، مشخص شد كه 

تر كه حاوي  وجود چوب جوان در نواحي مركزي
اند، سبب  الياف با طول كوتاهتر از الياف چوب بالغ

                                                 
١ - Panshin 

تغييرات . شود بروز چنين رفتاري در محور شعاعي مي
ف در دو ارتفاع درختان راش اين منطقه از طول اليا

كند و تغييرات كمي را نشان  نظم خاصي تبعيت نمي
برگان  دهد كه اين يك الگوي عمومي در پهن مي

 ).٦ و ١١(است 
 در چوب L/Dتغييرات راندمان الياف و نسبت 

طور كلي، تابع  كند و به نيز از نظم خاصي پيروي نمي
 در سه ارتفاع نظم تغييرات طول الياف آن است كه

 چوب در L/Dشود و فقط نسبت  خاصي مشاهده نمي
يابد و در  سه ارتفاع از پايين به باال كمي افزايش مي

همچنين  .  بيشتر استL/Dنزديك پوست ميزان 
راندمان الياف چوب بجز در بخش پايين تنه، در 

هاي مياني و بااليي درخت، در نزديكي پوست  بخش
غييرات رطوبت پوست در سه الگوي ت. بيشتر است

ارتفاع چندان منظم نيست و در بخش بااليي تنه 
توان گفت كه در  رطوبت پوست بيشتر است و مي

تر  تر و مسن هاي پايين تنه كه پوست ضخيم بخش
كند، به موازات آن،  اي پيدا مي پنبه شده و حالت چوب

 .يابد رطوبت پوست نيز كاهش مي
ر سه ارتفاع از مقادير جرم ويژه خشك پوست د
كه پوست  طوري پايين به باال كامال صعودي است، به

. بخش بااليي تنه بيشترين جرم ويژه خشك را دارد
جرم ويژه خشك پوست تابع مقدار مواد استخراجي 

با افزايش مقدار استخراجي پوست، جرم . آن است
 ).١٠(يابد ويژه آن نيز افزايش مي

ست كشيدگي حجمي پو الگوي تغييرات هم
درختان اين منطقه با الگوي تغييرات جرم ويژه آن 

كه در بخش  طوري در طول درخت هماهنگي ندارد، به
. رسد كشيدگي حجمي به حداقل خود مي مياني، هم
افتد كه  كشيدگي هنگامي اتفاق مي كاهش هم

هاي مواد استخراجي كه  اي از مولكول دسته
ه و در اند، وارد فضاهاي بين ديواره سلولي شد كوچك
همين . كنند ها، نقاط جذب آب را اشغال مي ديواره

امر سبب كاهش جذب و دفع آب الياف پوست 
نظمي  توان به بي ، البته علت آن را مي)١٠(شود  مي

 .ساختمان پوست نيز نسبت داد
مقادير طول الياف پوست در سه بخش پاييني، 
مياني و بااليي درخت كامال به يكديگر نزديك است، 
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الگوي تغييرات آن كامال شبيه منحني تغييرات اما 
كه الگوي تغييرات  راندمان الياف پوست است، درحالي

 پوست در سه ارتفاع تنه كامال نزولي L/Dنسبت 
با توجه به . يابد است و از زمين تا تاج، كاهش مي

اينكه اختالف بين مقادير طول الياف پوست در سه 
توان  رو مي ازاين، )٤جدول (دار نيست  ارتفاع معني

گفت با اينكه طول الياف در محور طولي تقريبا ثابت 
است، اما با افزايش ارتفاع درخت، قطر الياف آن نيز 

كه نسبت طول به قطر الياف  طوري يابد، به افزايش مي
در بخش بااليي كمتر از بخش مياني و نيز بخش 

در . مياني كمتر از بخش پاييني تنه درخت است
توان گفت كه  اص چوب و پوست ميمقايسه خو

براساس محاسبات آماري صورت گرفته، اختالف بين 
مقادير ميانگين رطوبت چوب و پوست در سه ارتفاع 

دار نبوده و مقادير   درصد معني٥درخت در سطح 
. رطوبت چوب و پوست كامال نزديك به هم بوده است

جرم ويژه خشك پوست و چوب در بخش پايين تنه 
ي، ولي در بخش مياني و بااليي تنه جرم تقريبا يك

اختالف بين مقادير . ويژه پوست از چوب بيشتر است
كشيدگي حجمي پوست چوب و پوست سه ارتفاع  هم

دار بوده و مقادير مربوط به پوست بسيار بيشتر  معني
هاي الياف  اختالف بين مقادير ويژگي. از چوب است

و نسبت طول الياف، راندمان الياف (چوب و پوست 
L/D (دار و مقادير طول الياف،  در سه ارتفاع معني

 پوست بسيار كمتر از L/Dراندمان  الياف و نسبت 
توان گفت  رو مي ازاين. مقادير مربوط به چوب است

پوست درختان اين منطقه از لحاظ كيفيت خواص 
فيزيكي و تشريحي در سطح بسيار پاييني بوده و تنها 

چوب به ميزان  خرده  تختهتوان از آن در صنايع مي
اما در مورد چوب اين درختان كه . اندك استفاده كرد
باشند، بايد گفت كه چوب بخش  در كل همگن مي

تر است، براي تهيه  تر و متراكم پايين تنه كه سنگين
هاي بااليي و  آهن مناسب است و بخش تراورس راه

تر و سبكتر دارند، جهت  مياني تنه كه چوبي همگن
هاي  بخش. اند بري مناسب اي و لوله هاي اليه دهفراور

هاي مرده و قطور  كه فاقد گره بااليي تنه درصورتي
بري و مصارف  هاي چوب باشند، براي كارخانه

. اند سازي قابل مصرف گوناگون صنايع چوب و مبل
هاي  براي مصارف كاغذسازي نيز هريك از بخش

ن تقريبي علت يكسان بود به(بااليي، پاييني و مياني 
اند، اما بخش پاييني كه ماده  قابل توصيه) طول الياف

تر  چوبي آن در واحد حجم بيشتر است، مطلوب
 .باشد مي

توان گفت كه درختان راش  طور كلي مي به
تر و با  منطقه سياهكل، در اطراف مغز، چوبي سنگين

هاي الياف  تغيير ابعاد بيشتري دارند و ويژگي
شامل طول الياف، راندمان (چوب اين درختان  برون

. چوب است تر از درون مطلوب) L/Dالياف و نسبت 
در سه ارتفاع، تغييرات خواص يادشده از چوب 

تر با تغيير ابعاد بيشتر در بخش پاييني تنه  سنگين
هاي مطلوب الياف چوب، يعني طول  است و ويژگي

 بيشتر در بخش بااليي تنه و L/Dالياف و نسبت 
بيشتر نيز در بخش پاييني درخت راندمان الياف 

كه تغييرات خواص پوست در  مالحظه گرديد، درحالي
تر و با رطوبت  محور طولي حاكي از پوست سنگين

كشيدگي  بيشتر در بخش باالي تنه، اما كمترين هم
. حجمي پوست مربوط به بخش مياني تنه است

 آن نيز در بخش پاييني تنه L/Dبيشترين نسبت 
 .ديده شده است

 سپاسگزاري

در خاتمه از معاونت محترم پژوهشي و اعضاي 
محترم شوراي پژوهشي دانشگاه تهران كه تسهيالت 

اند، تشكر و  الزم براي انجام اين بررسي را فراهم آورده
ها مهندس سهيال  همچنين از خانم. شود قدرداني مي

پور و ناهيد مساحي  ايزديار، شادروان عصمت ناصحي
ان دكتر خادمي اسالمي، اسكويي و نيز آقاي

پورطهماسبي، مهندس وحيدي و رهبر زارع كه در 
انجام اين پژوهش همكاري نمودند، سپاسگزاري به 

 .آيد عمل مي
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Variation of the Physical & Anatomical Properties 
of Fagus orientalis (wood & bark) in Siahkal Forest 

 
Gh. Rassam1           K. Doosthoseini2 

 
Abstract 
The physical and anatomical properties of Fagus orientalis (wood and bark) and their 
variations in three heights and radial directon in the trunk of tree were analysed in this study.  
Three Fagus orientalis trees were cut down at “Shenrood forest” in west of Lahijan (Siahkal). 
From each tree, 3 disks from the bottom, middle and top of the tree trunk were selected. The 
Specimens were prepared from these disks to measure the main properties, such as moisture 
content, dry specific gravity, total shrinkage and fiber length, fiber efficiency, L/D ratio.Then, 
data from 3 heights and radial direction in the trunk were statistically analysed. The results  
show that there was little change in the moisture content of wood radial direction, but it 
increased from bottom to top of the tree when the three heights were compared. The specific 
gravity and total volumetric shrinkage of wood in radial direction decreased from pith to bark 
and from bottom to top of the tree whereas there were little change in fiber length, fiber 
efficiency and L/D ratio of wood.There were also little change in moisture content, dry 
specific gravity, volumertric shrinkage and fiber length of bark in longitudinal direction of 
tree trunk, but fiber efficiency of the bark in the middle part and its L/D ration in the lower 
part of tree trunk were higher than other parts. 
 
Keywords: Fagus orientalis, Moisture content, Dry specific gravity, Volumetric shrinkage, 
Fiber length, Fiber efficiency, L/D ratio, Radial direction, Longitudinal direction, Disk. 
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