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ساقٍ طًلی محًرَايدرراش جًانيچًببالغدرخت چًب آواتًمی َاييیصگی بررسی
 

4مُديخاکسادیانسيد،3اميدرفيعی،2محمدوجفيان،1*پًرتيچیعلیحسه

 عبری  2 ُذُ فٌی ؽوبركهذرط داًؾ ،دکتزای رؽتِ فٌبیغ چَة ٍ کبغذداًؾدَی 1

 عبری. 2ؽوبرُ هذرط داًؾكذُ فٌی  2
 عبری. 2داًؾدَی کبرؽٌبعی رؽتِ فٌبیغ چَة ٍ کبغذ داًؾكذُ فٌی ؽوبرُ 3

 ٍ ػلوی کبرثزدی 2هذرط داًؾكذُ فٌی ؽوبرُ  ،داًؼ آهَختِ رؽتِ فٌبیغ چَة کبغذ داًؾگبُ آساد عبری 4

 Hasanpoortichi@gmail.com ًَیغٌذُ هغئَل:

 



چکيدٌ

دعت کبؽت تؼذاد عِ افلِ درخت اس هٌغمِ کیبعز  .،(Fagus orientalis) راػخْت ثزرعی ٍیضگی آًبتَهی درخت 

ت ٍ در اهتذاد هحَر عَلی درخت ّبی آسهًَی اس هحذٍدُ هغش ٍ پَع ؽْزعتبى عبری اًتخبة ٍ لغغ گزدیذ. ًوًَِ

ًشدیک کٌذُ ٍ ًشدیک تبج( تْیِ ٍ هَرد آسهَى لزار گزفتٌذ. ثِ عَر کلی اس ّز ًمغِ درخت عِ تكزار تْیِ ؽذُ )

گیزی  هٌغمِ اس عَل درخت هَرد اًذاسُ دٍاؿ ثیَهتزی آى عَل فیجز ٍ پٌْبی حلمِ رٍیؼ در ایي اعت. عپظ خَ

عَل فیجز در لغوت کٌذُ درخت ثلٌذتز اس لغوت تبج درخت دّذ  لزار گزفتِ اعت. ًتبیح ایي تحمیك ًؾبى هی

ر هحذٍدُ چَة خَاى د دّذ کِ پٌْبی حلمِ رٍیؼ در لغوت تبج درخت . ّوچٌیي ایي تحمیك ًؾبى هیثبؽذ هی

 ثبؽذ. هیّوبى لغوت  ثیؾتز اس ًبحیِ چَة ثبلغ
 

 .هحَر عَلی، فیجز، خَاؿ آًبتَهیک ،چَة ثبلغ ،راػ ايکليدي:َياشٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


چوب و فراورده های لیگنوسلولزیهمايش ملّي   نخستینمجموعه مقاالت   

، دانشگاه گنبد کاووس7314، اردیبهشت 71  

 
 
 
 

 

 

 

 

مقدمٍ

ّبی فٌبیغ چَة ٍ کبغذ ٍ یكی اس هقبلح عبختوبًی، ّوجغتگی  ی اٍلیِ کبرخبًِ خَاؿ کبرثزدی چَة ثِ ػٌَاى هبدُ

ّب ًِ تٌْب ثب تغییزات  دٌّذ کِ ایي ٍیضگی ّبی اًدبم ؽذُ در ایي سهیٌِ ًؾبى هی ّبی آًبتَهی آى دارد. ثزرعی ًشدیكی ثب ٍیضگی

کٌٌذ. ثٌبثزایي ثزرعی ٍ هغبلؼِ  ّبی هختلف یک درخت ًیش تغییز هی ؽزایظ اکَلَصیک )رٍیؾگبّی( درخت، ثلكِ در لغوت

عشایی دارد. ّوچٌیي ایدبد  ّبی ثَهی اّویت ثِ ت آًْب، در خْت اعتفبدُ ثْیٌِ اس چَة گًَِّبی ثٌیبدیي ٍ الگَی تغییزا ٍیضگی

 خَیی در ثبؽذ کِ ًتیدِ آى اعتفبدُ ثْیٌِ ٍ فزفِ ّبی هختلف اس هْوتزیي اّذاف تؾزیح چَة هی ثیٌؼ کبرثزد فحیح چَة

 هٌبثغ ارسؽوٌذ خَاّذ ثَد.

ّبی لزار دارد، در ٌّگبم  ّبی ثٌیبدی ٍ پبی ّبی درختی کِ در ردیف ثزرعی ضزٍرت هغبلؼِ ٍ تؼییي خَاؿ آًبتَهی گًَِ

ّبی  اعتفبدُ اس چَة در گذؽتِ چٌذاى هَرد تَخِ ًجَدُ اعت، اهب ثب کبّؼ عغح خٌگلْب ٍ افشایؼ هقزف چَة ثزای کبرخبًِ

هختلف چَة ثزاًگیختِ اعت. اس کبغذعبسی، تختِ خزدُ چَة ٍ تختِ فیجز ٍ عبیز فٌبیغ تَخِ ّوگبى را ثزای تؼییي خَاؿ 

کٌذ. اس اّذاف خٌجی ایي  ّبی دعتكبؽت لشٍم ثزرعی ّبی همبیظ ّبی را دٍ چٌذاى هی عزف دیگز تَعؼِ رٍس افشٍى عغح خٌگل

 ثبؽذ. ّبی عجیؼی هی ّبی دعتكبؽت ثب ػزفِ خَاؿ آًبتَهیک چَة خٌگل ی تحمیك همبیغِ

ّبی هْن ؽوبل کؾَر اس خولِ گًَِ گزدٍ  ؾزیحی ٍ تْیِ اعلظ اس گًَِ( ثِ ثزرعی ت1366) پبرعب پضٍُ ٍ ؽَایي گزٍثز

 پزداختٌذ.

ّبی هٌغمِ کلپؾتِ  ( عی ثزرعی تغییزات خَاؿ فیشیكی ٍ ثیَهتزیک چَة درخت افزا پلت خٌگل1381هزادی کؾكغزا )

ضخبهت دیَارُ، ضزیت درّن رفتگی ّبی خَاؿ ثیَهتزیک ٍ فیشیكی ًظیز لغز الیبف،  تٌكبثي، ثِ ایي ًتیدِ رعیذ کِ ثیي هیبًگیي

% اختالف 95پذیزی، ضزیت راًكل، هیشاى رعَثت، ّوكؾیذگی ٍ ٍاکؾیذگی حدوی، خزم ٍیضُ خؾک در عغح اػتوبد  ٍ اًؼغبف

 دار یبفت ًؾذ. داری ٍخَد داؽت، اهب در عبیز هَارد تفبٍت هؼٌی هؼٌی

کبّؼ ارتفبع اس عغح دریب، عَل، لغز ٍ لغز حفزُ تزاکئیذ ( ثب تحمیك ثز رٍی گًَِ سرثیي ًؾبى داد کِ ثب 1383ثخؾی )

یبثذ. ثب افشایؼ ارتفبع اس عغح دریب،  یبثذ، اهب ضخبهت دٍ دیَارُ تزاکئیذ ثب افشایؼ ارتفبع اس عغح دریب، افشایؼ هی هی افشایؼ

ٍ  41هتزی ًغجت ثِ ارتفبع  511پذیزی کبّؼ ٍ ضزیت راًكل افشایؼ یبفتِ، ٍلی ضزیت درّن رفتگی در ارتفبع  اًؼغبف ضزیت

 هتزی ثِ ؽذت کبّؼ هی یبثذ . 1111
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( ثز رٍی گًَِ راػ ایزاًی ًؾبى داد کِ در هٌغمِ اعبلن ثب افشایؼ ارتفبع اس 1385ثزرعی ّبی ثِ ػول آهذُ تَعظ ًدفی )

الل ٍ در ثبالثٌذ، همبدیز یبثذ. لغز الیبف، لغز حفزُ ٍ ضخبهت دیَارُ در هٌغمِ هیبى ثٌذ حذ دریب، عَل الیبف کبّؼ هی عغح

 ًؾبى دادُ اعت . حذاکثز را

(، ػمیذُ دارد چَة خَاى در عَسًی ثزگبى ٍ پْي ثزگبى اس لحبػ عبختبر هیكزٍعكَپیک، تزکجیبت ؽیویبیی، 1989سٍثل )

ًیكی کلی خَاؿ هكب آًبتَهی، فیشیكی ٍ خَاؿ هكبًیكی ًغجت ثِ چَة ثبلغ هتفبٍت اعت. کیفیت پبییي چَة خَاى ثِ عَر

دّذ. ّوچٌیي در تحمیمبتی ثز ًؾبى داد ؽبخـ رٍیؾگبُ تبثیز خیلی کوی ثز داًغیتِ ٍ درفذ  چَة عَسًی ثزگبى را کبّؼ هی

 عبلِ دارد. 65درختبى   Pinus taeda چَة خَاى رٍی گًَِ 

در ّز عٌی تَاًبیی تَلیذ ّبی رٍیؾی ثب تَخِ ثِ ؽزایظ رٍیؾگبّی  ثزگ حلمِ ّبی پْي ، ػمیذُ دارد کِ در گًَِ)1998) پبئَل

ًغجت حدن آًٍذّب ثب ارتفبع درخت افشایؼ  ّبی پزاکٌذُ آًٍذ ثبؽٌذ. ّوچٌیي در چَة چَة ثب داًغیتِ هتفبٍت را دارا هی

  .یبثذ هی

ّبی آًبتَهیک چَة گزدٍ دعت کبؽت ًظیز عَل فیجز ٍ آًٍذ  گیزی هْوتزیي ٍیضگیُ ثٌبثزایي ّذف اس اًدبم ایي تحمیك اًذاس

 لغز حفزُ آى ٍ تغییزات پٌْبی حلمِ رٍیؼ  در راعتبی عَلی تٌِ درخت ثَد.ٍ 

 

َامًاديريش

تقبدفی اس رٍیؾگبُ خٌگلی  ثزای اًدبم ایي تحمیك، تؼذاد عِ افلِ درخت اس هٌغمِ کیبعز ؽْزعتبى عبری  ثِ فَرت کبهالً

( ٍ ASTMاعتبًذارد  D143ّبی آسهًَی )عجك آییي  گذاری لغغ گزدیذ. ثزای تْیِ ًوًَِ دعت کبؽت، اًتخبة ٍ پظ اس ؽوبرُ

دیغک اس عِ  6ارتفبع درخت )ًشدیک کٌذُ ٍ تبج درخت( ٍ در هدوَع  دٍگیزی خقَفیبت آًبتَهیک، عِ دیغک در  اًذاسُ

اس  IAWAالوللی آًبتَهی  ّبی آًبتَهیک ثز رٍی همبعغ تْیِ ؽذُ عجك دعتَرالؼول اًدوي ثیي درخت تْیِ گزدیذ. عپظ ٍیضگی

تقبدفی هَرد تدشیِ ٍ تحلیل آهبری لزار  ّبی حبفل در لبلت عزح کبهالً پبییي ثِ ثبال هحذٍدُ هغش ٍ پَعت هغبلؼِ ؽذًذ. دادُ

 % اًدبم ؽذ.95ّب ًیش ثِ کوک آسهَى داًكي ٍ در عغح اػتوبد  گزفتٌذ ٍ همبیغِ هیبًگیي

بررسیخًاصآواتًميک

ّبی ثب  ّب ثزای عبخت کبغذ ثَدُ ٍ عجك هغبلؼبت اًدبم ؽذُ چَة کبرثزد گًَِ ای در عَل الیبف چَة، ػبهل تؼییي کٌٌذُ

ّبی چَثی ثز اعبط رٍػ فزاًكلیي اًدبم گزفت.  تز دارای الیبف ثیؾتزی ّغتٌذ. تؼییي اثؼبد الیبف ًوًَِ عٌگیي خزم ٍیضُ

ِ آسهبیؼ ثزچغت سدُ ؽذ. عپظ هحلَل اعیذ در داخل لَلِ آسهبیؼ لزار دادُ ٍ کذ هَرد ًظز ًوًَِ رٍی لَل ّبی چَثی را ًوًَِ

ّب ریختِ ؽذ. در  اس لجل تْیِ ؽذُ را تَعظ پیپت هذرج ثِ اًذاسُ دٍ ثزاثز حدن ًوًَِ چَثی رٍی ًوًَِ اعتیک ٍ آة اکغیضًِ

ؽذى  گزاد لزار دادُ ؽذ ٍ پظ اس عفیذ درخِ عبًتی 61عبػت در یک اتَ ثب حزارت  24آسهبیؼ ثِ هذت  ّبی هزحلِ ثؼذی لَلِ

ثبر ؽغتؾَ دادُ ؽذ تب ایٌكِ ثَی آة اکغیضًِ ٍ اعیذ اعتیک  6تب  5لَلِ آسهبیؼ، ثب آة همغز ثِ دفؼبت  ّبی چَثی داخل ًوًَِ

 ثیي ثزٍد. کبهال اس
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گیزی اثؼبد الیبف، یک یب دٍ لغزُ اس هحلَل رًگی عفزاًیي را در هحلَل آة همغز ٍ ًوًَِ عفیذ ؽذُ ریختِ ٍ  در ٌّگبم اًذاسُ

 آهیشی ثْتزی اًدبم ؽَد. چٌذ دلیمِ تبهل کزدُ ٍ عپظ اس آراهی تكبى دادُ تب ایٌكِ در ٌّگبم خذا ؽذى الیبف اس ّوذیگز، رًگ ثِ

 ای تویش ریختِ ؽذ. عپظ الهل را رٍی لغزُ هحلَل رًگی آهبدُ ؽذُ تَعظ لغزُ چكبى یک لغزُ هحلَل ثز رٍی الم ؽیؾِ

. در ایي هزحلِ فزآیٌذ تثجیت تكویل گزدیذ ٍ اس در سیز هیكزٍعكَح لزار دادُ ؽذ ِهحلَل گذاؽتِ ٍ پظ اس خؾک ؽذى، ًوًَ

 ًوًَِ اعتخزاج ؽذُ اس ّز 11گیزی ؽذ. ثذیي تزتیت ثب احتغبة تؼذاد  ػذد فیجز ثغَر تقبدفی اًذاسُ 31ًوًَِ چَثی، تؼذاد  ّز

 گیزی لزار گزفت. ارتفبع درخت هَرد اًذاسُػذد فیجز در ّز  311درخت، در هدوَع ثزای تؼییي خَاؿ ثیَهتزیک، تؼذاد 

 

وتایج

گیزی، هیبًگیي عَل فیجز ٍ پٌْبی حلمِ رٍیؼ عبلیبًِ در ارتفبػبت هختلف درخت، فَرت  ّبی ثذعت آهذُ اس اًذاسُ دادُ

 گزفتِ اعت.

 

فيبردرواحيٍچًبجًانطًل

 (.1)ؽكل  دّذ درخت را ًؾبى هی ًبحیِ چَة خَاىّبی عَل فیجز را در  در ؽكل سیز اًذاسُ

 

 
بىديداوکهاودازٌطًلفيبربٍَمراٌگريٌ:1ضکل
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درواحيٍچًببالغفيبرطًل

 (.2)ؽكل  دّذ درخت را ًؾبى هی ًبحیِ چَة ثبلغدر فیجز ؽكل سیز عَل 


بىديداوکهبٍَمراٌگريٌواحيٍچًببالغدرفيبراودازٌطًل:2ضکل





ريیصسالياوٍپُىايحلقٍ

 (.3)ؽكل  دّذ درخت را ًؾبى هی ًبحیِ چَة خَاى ٍ چَة ثبلغپٌْبی حلمِ رٍیؼ عبلیبًِ در  3ؽكل 

 
بىديداوکهبٍَمراٌگريٌدرقسمتچًبجًانيبالغحلقٍريیصسالياوٍپُىاي :3ضکل
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 گيريبحثيوتيجٍ

 دٍ در ٍ پٌْبی حلمِ رٍیؼ عبلیبًِفیجز  الیبف عَل ّبی هیبًگیي ثیي اختالف کِ دّذ هی ًؾبى ٍاریبًظ تدشیِ اس حبفل ًتبیح

ّب در گزٍُ هختلفی  داًكي، ّز یک اس ارتفبع آسهَى ثِ تَخِ ثب ٍ داؽتِ ٍخَد داری هؼٌی اختالف %95غح ع در هختلف، ارتفبع

ػلت ایي  ،(2ٍ  1)ؽكل  ثبؽذ هیثلٌذتز اس لغوت تبج درخت دّذ عَل فیجز در لغوت کٌذُ  ًتبیح ًؾبى هی گزدد. ثٌذی هی عجمِ

تَاى چٌیي تَخیِ کزد کِ لغز کٌذُ درخت ًغجت ثِ عبیز ًمبط درخت ثیؾتز اعت ٍ ّوچٌیي عي درخت در لغوت  پذیذُ را هی

کٌذُ درخت ثیؾتز ٍ اس تؼذاد حلمِ رٍیؼ عبلیبًِ ثیؾتزی تؾكیل ؽذُ ٍ در ًتیدِ حدن چَة ثبلغ در لغوت کٌذُ درخت ثیؾتز 

گیزی ؽذُ در لغوت کٌذُ  ثبؽذ در ًتیدِ الیبف اًذاسُ ّبی چَة ثبلغ عَل الیبف ثلٌذتز ًیش هی آًدبیی کِ اس ٍیضگیاعت ٍ اس 

ثبؽذ ٍ ّوچٌیي در ارتفبػبت ثبالتز درخت )ّز چمذر اس کٌذُ ثِ  هی درخت لغوت تبجدرخت ثِ ػلت دالیل فَق ثلٌذتز اس 

 ثبؽذ ًتبیح فَق ثب ًتبیح حوقی هغبثمت دارد.  ل الیبف در حبل کبّؼ هیرٍین( حدن چَة ثبلغ کبعتِ ؽذُ ٍ عَ عوت تبج هی

تَاى چٌیي  ػلت آى را هی ذ،ثبؽ تز اس لغوت کٌذُ درخت هی دّذ کِ پٌْبی حلمِ رٍیؼ عبلیبًِ در لغوت تبج پْي ًتبیح ًؾبى هی

حلمِ رٍیؼ در لغوت چَة پٌْبیی  ،تَخیح کزد کِ لغوت تبج درخت ثِ ػلت عي کوتز اس چَة خَاى تؾكیل ؽذُ اعت

ثبؽذ در ًتیدِ  ٍ ثِ ّویي دلیل لغوت کٌذُ درخت کِ حدن چَة ثبلغ ثیؾتز هی (4)ؽكل  ثبؽذ خَاى ثیؾتز اس چَة ثبلغ هی

 (. 5)ؽكل  تزی دارد پٌْبی حلمِ رٍیؼ ثبریک

ثیؾتز ٍ حدن چَة ثْبرُ ّذ کِ ثب افشایؼ پٌْبی حلمِ رٍیؼ در چَة راػ حدن چَة تبثغتبًِ  د هیًتبیح ّوچٌیي ًؾبى 

 (5)ؽكل  ثبؽذ ( ٍ ثب ثبریک ؽذى پٌْبی حلمِ رٍیؼ ایي لضیِ ػكظ هی4)ؽكل  ؽَد کوتز هی
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Study anatomical characteristics of the juvenile wood and mature wood  

beech tree in longitudinal axis of the tree 
 

 

Abstract 

To study the anatomical characteristics of beech (fagus orientalis) the planting of three trees in the area were cut 

Kiasar city of Sari. Test specimens of the brain and the skin along the longitudinal axis of the tree (the stump, near 

crown) were prepared and tested. In general, three replicates of each tree is provided. The results show that the fiber 

length in stump section were longer than tree crown. This research also shows that the width of the growth rings in 

the crown of the tree is more. 

 

Key words: beech , mature wood , longitudinal parallel , fiber, anatomical properties 
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