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چوب آلوکک  مورفولوژيکي ويژگي هایاثرات ارتفاع منطقه و محل نمونه در تنه بر بررسي  

(Cerasus avium )از جنگل لوه استان گلستان 
 شامحمد امیری

 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان 

shahamiri45@gmail.com  
 

 چکیده
( يکی از گونه های چوبی جنگل های شمال کشور می باشد که کمتر Cerasus aviumچوب آلوکک )

 اثر ارتفاع منطقه و محل نمونه در طول تنه بر خصوصیات به منظور تعیینذا در اين بررسی لشناخته شده است 

وکک از محدوده ارتفاعی لپايه درخت آ 3گلستان تعداد جنگل لوه از استان اين گونه از چوب  مورفولوژيکی

ديسک از  3تعداد قطع شده انتخاب و قطع گرديد. در مرحله بعد از هر درخت  متر 0088و  0388، 088

شدند. نمونه های ديسک ها جهت انجام  تهیهسانتی متر  50و به ضخامت % 50% و 08، يقه درختارتفاع 

 آزمايشات مورفولوژيکی به آزمايشگاه علوم چوب البرز کرج انتقال داده شدند.

میلی  063/8±880/8طول االیاف  بررسی خصوصیات مورفولوژيکی نشان داد که چوب آلوکک دارای میانگین

متر  088الیاف مربوط به حد ارتفاعی بیشترين میزان طول جزو چوب های با الیاف متوسط می باشد.  و متر

یاف کاسته می شود.، در تاثیر محل نمونه در طول تنه بین میانگین الول بوده و با افزايش ارتفاع از میانگین ط

داد بررسی تاثیر محل نمونه بین مغز تا پوست نشان  های طول الیاف اختالف معنی داری مشاهده نگرديد.

طول دارای میانگین همچنین چوب آلوکک ل الیاف در ناحیه نزديک به پوست می باشد. بیشترين میزان طو

و ضخامت  860/5±080/8، قطر حفره سلولی 355/00±000/8قطر الیاف ، میلی متر 355/8±883/8آوند 

دازه گیری های انجام گرفته ضريب درهم نمیکرون می باشد. بر اساس ا 605/0±800/8ديواره سلولی 

پاره شدن )رانکل( به ترتیب برابر  رفتگی)الغری(، ضريب انعطاف پذيری )نرمش( و ضريب مقاومت در برابر

 .محاسبه گرديد 050/0±308/8و  658/30±650/8، 650/00±050/8با 

 

 طول آوندطول الیاف،  چوب الوکک، خصوصیات مورفولوژيکی، جنگل لوه، واژه های کلیدی:
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 مقدمه
متير و   58می باشد.  درختيی اسيت بيه ارتفياع      Rosaceae  از خانواده Mill, 1754  Cerasusآلوکک يا گیالس وحشی 

در سراسر جنگلهای شمال ايران از حد ارتفاعی پايین بند تا حداکثر ارتفاع گزارش شده است. اين گونه از نظير  و  گاهی بلندتر

  (.0056ثابتی، )سانتیگراد از بین  می رود درجه  -00تا  -08حساسیت به يخ زدگی متوسط است و ريشه آن در 

ارتفاعات در جنگل های شمال وجود دارد. در مناطق میيان  رويشگاه های آلوکک در شمال ايران از غرب به شرق و در تمامی 

 .(5880شیخ االسالمی، )  بند و در دامنه های شمالی، شمال غربی، شرقی و شمال شرقی دارای تراکم باالتری است

در بررسی نیاز رويشگاهی برخی از درختان جنگلی ايران )گیالس وحشی( نیاز رويشگاهی گیالس وحشی در منطقه جنگلی 

وه نشان داد که مشخصه های فرم زمین، جهات مختلف جغرافیايی، شیب های مختلف زمین در پراکنش )فراوانی( گیالس ل

وحشی تاثیر معنی داری ندارد و لیکن مشخصه های ارتقاع از سطح دريا تاثیر معنی داری در حضور و فراوانی اين گونه دارد. 

% و کمترين میانگین درصد فراوانی 0/63متر به میزان  0088تا  588ارتفاعی  بطوريکه بیشترين میانگین درصد فراوانی در حد

% می باشد. اثر شیب های مختلف زمین و جهات جغرافیايی روی قطر برابر 0/36متر به میزان  588در حد ارتفاعی کمتر از 

 .)5880ران، میرکاظمی و همکا) سینه درخت معنی دار ولی روی میزان ارتفاع کل درخت معنی دار نبود

در الیاف خمیر گیالس وحشی تمام عناصر آوندی دارای تیغه منفذدار ساده با ضخامت مارپیچی هستند که فاصله ضخامت ها 

میکرومتر می باشد. در بعضی از نقاط ديواره آوند،  68میکرومتر است. و قطر آوندها در چوب آغاز تا  08از يکديگر بیشتر از 

نظمی هايی مشاهده می گردد که در هر صورت اين ضخامت ها نازکتر از ضخامت های  در ضخامت های مارپیچی بی

میکرومتر است و از نظر اندازه  08تا  5مارپیچی نمدار می باشد. پونکتواسیون ديواره آوند متناوب با اندازه کوچک و به قطر 

خیم می باشد. اين گونه به طور اتفاقی در تهیه مشابه پونکتواسیون میدان تالقی می باشد. ديواره فیبر تراکیید نازک تا ض

 .(5888حسینی، ) خمیرکاغذ استفاده می شود

ها و حفرات سلولی  آلوکک اعم از طول و قطر الیاف، قطر روزنه  های مورفولوژيکی گونه هدف از اين بررسی شناخت ويژگی

 سازد. می باشد که زمینه شناخت و استفاده بهینه را در علوم چوب را فراهم می

 

 مواد و روش ها

 موقعیت جغرافیايی جنگل لوه: -

کیلومتری جنوب شرقی گالیکش و در غرب جنگلهای گلستان در حوزه اسيتحفاظی اداره منيابع    50منطقه مورد مطالعه لوه در 

 00جغرافیيايی شيرقی و در عير     00°05  و   00° 33طبیعی آن شهرستان واقع گرديده است،اين منطقه در طول جغرافیايی

 هکتار می باشد. 0/0500متر از سطح دريا قرار گرفته و به مساحت کل  0088تا  088شمالی و بین ارتفاع   35° 50و  °35
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 محل و موقعیت نمونه برداری -
 : موقعیت و مشخصات نمونه های تهیه شده1جدول 

 نمونه
ارتفاع محل نمونه 

 برداری )متر(

ارتفاع درخت 

 )متر(

 قطر برابر سینه 

 )سانتی متر(

 موقعیت جغرافیايی

 شرقی شمالی

A 

B 

C 

088 

0388 

0088 

55 

50 

06 

38 

30 

35 

´ 506/58 °35  

´ 508/00 °35  

´ 888/00 °35  

´ 000/00 °00  

´ 605/05 °00  

´ 888/05 °35  

 

 تهیه نمونه های آزمايشی: -

 ونه های آزمايشی ممحل ن: کدبندی و 5جدول 

 Aفاکتور 

 )ارتفاع منطقه نمونه برداری(

 B فاکتور 

 )محل ديسک ها در طول تنه درخت(

 Cفاکتور 

 )محل نمونه ها در ديسک(

A1  متر( 088)ارتفاع 

A2  متر( 0388)ارتفاع 

A3  متر( 0088)ارتفاع 

B1 )يقه( 

B2 (08)طول تنه درخت % 

B3 (50)طول تنه درخت % 

C1 )نزديک مغز( 

C2 )میانه ديسک( 

C3 )نزديک پوست( 

  

 اندازه گیری خصوصیات مورفولوژيکی: -

یکی بدست آمد. نمونه های تراشه در درون لوله  برای آزمايشات مورفولو لوله آزمايش 55از ترکیب شرايط طبق فرمت فوق 

( محلول مخلوط 0000برای اندازه گیری خصوصیات مورفولوژيکی از روش فرانکلین ) آزمايش درپوش دار قرار داده شد.

 استفاده گرديد.  0:0اسیداستیک و آب اکسیژنه به نسبت 

 

 نتايجبحث و 
نمونه الیاف مطالعه گرديد. تعداد نمونه  38لوله های آزمايش تعداد ز  اهر يک ز  ا جهت بررسی خصوصیات مورفولوژيکی

 آمده است. 3مورد انجام گرديد. میانگین مشاهدات در جدول   008های مورد مطالعه برای هر کدام از مشاهدات 

 يکی و ضرايب کاغذ سازی چوب آلوکک.ژات مورفولوی: میانگین خصوص3جدول 

 میانگین اغذ سازی چوب آلوککويژگی های مورفولوژيک و ک رديف

 063/8±880/38 )میلی متر( (L) افیال طول 0

 355/8±883/38 )میلی متر( (L) آوند طول 5

 355/00±000/8 )میکرون( (d) افیال قطر 3

 860/5±080/8 )میکرون( (c) یسلول حفره قطر 0

 605/0±800/8 )میکرون( (p) افیال وارهيد ضخامت 0

 050/8±650/00 (L/d) یرفتگ درهم قدرت اي یالغر بيضر 6

 650/8±658/30 (c/d×088) یريپذ انعطاف اي نرمش بيضر 5

 088)) 308/8±050/0×(2p/c)  رانکل بيضر اي شدن پاره برابر در مقاومت بيضر 0
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(  نشان می دهد، در مورد طول الیاف، قطر کلی 0یکی چوب آلوکک )جدول  در بررسی تجزيه واريانس ويژگی های مورفولو

( ، محل ديسک Aالیاف و ضخامت ديواره الیاف چوب آلوکک نشان می دهد که اختالف معنی دار بین ارتفاع منطقه )فاکتور 

محل نمونه از مغز به سمت پوست وجود دارد. در خصوص طول آوند  يعنی C( و نیز فاکتور Bها در طول تنه )فاکتور 

( اختالف C( و محل نمونه از مغز تا پوست )فاکتور Aبررسی ها نشان داد که بین میانگین مشاهدات در ارتفاع منطقه )فاکتور 

ی در خصوص میانگین ( اختالف معنی داری مشاهده نشد.  بررسBمعنی دار بوده و در محل نمونه در طول تنه )فاکتور 

( معنی B( ، محل نمونه ها در طول تنه )فاکتور Aمشاهدات قطر حفره سلولی نشان داد که فاکتورهای ارتفاع منطقه )فاکتور 

 ( معنی دار نمی باشد.Cدار بوده ولی فاکتور محل نمونه از مغز به سمت پوست )فاکتور 

( و موقعیت نمونه از مغز Aارتفاع منطقه نمونه برداری )فاکتور  بررسی در خصوص ضريب الغری نشان داد که اثرات مستقل

( معنی دار نمی باشد. و B( معنی دار می باشد. ولی اثر مستقل محل ديسک در طول تنه )فاکتور Cبه سمت پوست )فاکتور 

معنی دار  Cور معنی داربوده ولی فاکت Bو  Aبررسی ها در خصوص ضريب نرمش و ضريب رانکل نشان داد که فاکتورهای 

 نمی باشد.
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 %(.0عدم معنی دار بودن در سطح اعتماد  nsیکی چوب آلوکک )* معنی دار و  : جدول تجزيه واريانس ويژگی های مورفولو0جدول 

منابع 

 S.O.Vتغییر

درجه 

آزادی 

DF 

F 

محاسبه 

طول 

 الیاف

F محاسبه

 طول آوند

F محاسبه

قطر کلی 

 الیاف

F محاسبه

قطر حفره 

 سلولی

F محاسبه

ضخامت 

ديواره 

 الیاف

F محاسبه

ضريب 

 الغری

F محاسبه

ضريب 

 نرمش

F محاسبه

ضريب 

 رانکل

F 
جدول 

α=0.05 

 Aفاکتور 

 Bفاکتور 

 Cفاکتور 

اثر متقابل 
AB 
اثر متقابل 

AC 
اثر متقابل 

BC 
اثر متقابل 

ABC 
 خطا

5 

5 

5 

0 

0 

0 

0 

503 

*56/55 
*35/05 
*03/50 
*03/30 
*00/3 
*00/5 
*58/0 

-- 

*63/535 

ns 50/0 
*30/00 
*50/0 
*55/00 

ns38/5 
*00/5 

-- 

*

 08/

06 
*50/0 
* 55/0 
*00/3 
*03/0 

ns60/0 
*00/5 

-- 

*55/55 
*58/30 

ns35/5 
*00/3 
*86/0 

ns63/8 
*00/5 

-- 

*37/7 
*45/16 
*16/9 
*95/8 
*72/2 
*86/2 

ns 29/1 

-- 

*80/08 

ns55/0 
*85/0 
*68/3 

ns35/0 
*36/3 
*66/5 

-- 

*00/0 
*00/05 

ns00/5 
*50/3 

ns00/5 

ns08/8 

ns00/0 

-- 

*81/16 
*82/44 

ns 00/0 
*70/6 

ns13/5 

ns 54/0 

ns 86/0 

-- 

88/3 

88/3 

88/3 

35/5 

35/5 

35/5 

00/0 

-- 

  080 کل

 %30/50( طول الیاف= CVضريب تغییرات )

 %05/05(  قطر کلی الیاف= CVضريب تغییرات )

 %80/35( قطر حفره سلولی= CVضريب تغییرات )

 %24/21( ضخامت ديواره الیاف= CVضريب تغییرات )

( ضريب CVضريب تغییرات )

 %06/03الغری= 

( ضريب CVضريب تغییرات )

 %35/00نرمش= 

( ضريب CVضريب تغییرات )

 %20/05رانکل= 

 

 

 

 
                                                           

*
 عدم اختالف معنی دار nsاختالف معنی دار               
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و  میلی متر 80/0و برابر با  متر  088طول الیاف مربوط به حد ارتفاعی  ن هایل ارتفاع منطقه بیشتريقدر بررسی اثر مست

قرار می گیرند، در بررسی  Aکمترين آن مربوط به دو منطقه ارتفاعی ديگر می باشد که در گرو بندی الفبايی دانکن در گروه 

بوده و کمترين میلی متر  858/0ابر با اثر مستقل محل ديسک در طول تنه بیشترين میزان طول الیاف مربوط به ناحیه يقه و بر

میلی متر می باشد. در بررسی اثر مستقل محل نمونه از مغز تا  000/8% طول تنه می باشد که برابر با 50میزان آن در ناحیه 

به  میلی متر بوده و کمترين آن نیز مربوط 808/0پوست بیشترين میزان طول الیاف مربوط به ناحیه نزديک پوست و برابر با 

 ناحیه نزديک مغز می باشد.

می میلی متر  00/8متر و برابر با  088طقه ارتفاعی بیشترين میزان طول آوند مربوط به مندر بررسی اثر مستقل ارتفاع منطقه 

ن متر می باشد. در بررسی اثر مستقل محل نمونه در طول تنه، بین میانگی 0088باشد و کمترين آن نیز مربوط به منطقه ارتفاعی 

مشاهدات هیچ اختالف معنی داری وجود نداشت و در بررسی اثر مستقل محل نمونه بین مغز تا پوست نیز بیشترين میزان 

میلی متر بوده و کمترين آن نیز مربوط به ناحیه نزديک مغز می  305/8طول آوند مربوط به ناحیه نزديک پوست و برابر با 

 باشد.

متر و برابر با  0388قطر کلی الیاف مربوط به ارتفاع منطقه شان داد که بیشترين میزان اثر مستقل ارتفاع منطقه ندر بررسی 

میکرون، ضخامت ديواره الیاف مربوط به  00/5متر و برابر با  088میکرون ، قطر حفره سلولی مربوط به ارتفاع منطقه  05/00

 088میکرون می باشد و نیز بیشترين ضرايب الغری و نرمش مربوط به حد ارتفاعی  00/0متر و برابر با  0388ارتفاع منطقه 

 متر می باشد. 0088متر و ضريب رانکل مربوط به حد ارتفاعی 

میکرون  60/00و برابر با  نیز مربوط به يقهقطر کلی الیاف  میزان بیشترين موقعیت ديسک در طول تنه در بررسی اثر مستقل و 

و برابر با  % طول تنه50 به میکرون، ضخامت ديواره الیاف مربوط 08/5و برابر با % طول تنه 08 به لی مربوط، قطر حفره سلو

و ضريب  % طول تنه درخت08 به و نرمش مربوط مربوط به يقه ضرايب الغریمیزان میکرون می باشد و بیشترين  00/0

 می باشد.% طول تنه 50رانکل مربوط به

قطر کلی الیاف مربوط به ناحیه نزديک پوست و برابر با میزان موقعیت نمونه در ديسک بیشترين در بررسی اثر مستقل و 

، ضخامت گرفته و اختالف معنی داری ندارنداز گرو بندی الفبايی دانکن   Aمیکرون ، قطر حفره سلولی همه در گروه  50/00

 میکرون می باشد و نیز بیشترين 06/0و  50/0برابر با به ترتیب نزديک پوست و  میانه ديسک و  ديواره الیاف مربوط به ناحیه

از گروه بندی  Aگروه تمامی مشاهدات در ضرايب الغری و نرمش مربوط به ناحیه میانه ديسک و ضريب رانکل نیز در  میزان

 الفبايی دانکن قرار می گیرند.

( و موقعیت نمونه در ديسک )فاکتور Bر طول تنه )فاکتور (، موقعیت ديسک دAدر بررسی اثرات متقابل ارتفاع منطقه )فاکتور 

C بوده و  میلی متر 555/0متر، ناحیه يقه و نزديک پوست  و برابر با  0088طول الیاف مربوط به حد ارتفاعی  میزان( بیشترين

میلی متر می باشد.  600/8ا % و ناحیه نزديک مغز بوده و برابر ب50متر، طول تنه  0088کمترين آن نیز مربوط به ارتفاع منطقه 

متر و نواحی يقه و  088ارتفاع منطقه ئر بررسی اثرات متقابل فاکتورهای فوق بر طول آوند بیشترين میزان طول آوند مربوط به 

 Aمیلی متر می باشند و در گروه بندی الفبايی دانکن در گروه  00/8% و نیز ناحیه نزذيک پوست بوده که برابر با 50طول تنه 

% طول تنه و ناحیه نزديک مغز بوده و برابر 50متر،  0388قرار می گیرند. کمترين میزان طول آوند نیز مربوط به ارتفاع منطقه 

قطر کلی الیاف مربوط به بررسی ها در خصوص بقیه مشاهدات نشان داد که بیشترين میزان های ، میلی متر می باشد.  50/8با 

میکرون ، قطر حفره سلولی مربوط به حد ارتفاعی  603/58% تنه و نزديک پوست  و برابر با 08متر، ناحیه  0388حد ارتفاعی 

متر،  0388میکرون، ضخامت ديواره الیاف مربوط به حد ارتفاعی  000/0% تنه و میانه ديسک و برابر با 08متر، ناحیه  088
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یز بیشترين ضرايب الغری و رانکل مربوط به حد میکرون می باشد و ن 030/6% تنه و نزديک پوست  و برابر با 50ناحیه 

متر، ناحیه  088% تنه و میانه ديسک و نیز نزديک پوست  و ضريب نرمش مربوط به حد ارتفاعی 50متر، ناحیه  0088ارتفاعی 

 % تنه و میانه ديسک می باشد.08

 

 نتیجه گیری

قطر کلی الیاف، قطر حفره سلولی و طول آوند، چوب آلوکک، میانگین های طول الیاف،  ويژگی های مورفولوژيکیدر بررسی 

، میکرون 355/00±000/8 ،میلی متر 355/8±883/8 ،میلی متر 063/8±880/8ضخامت ديواره الیاف به ترتیب برابر با 

انجام گرفته و با استفاده از اعداد میکرون می باشد. بر اساس اندازه گیری های  605/0±800/8و میکرون  080/8±860/5

منغییر می  0-08درصد محاسبه گرديد اين ضريب بین  650/00±050/8بدست آمده ضريب درهم رفتگی)الغری( برابر با 

منغییر است و  8-088درصد محاسبه گرديد اين ضريب بین  658/30±650/8باشد. ضريب انعطاف پذيری )نرمش( برابر با 

 درصد محاسبه گرديد. 050/0±308/8بر پاره شدن )رانکل( برابر با ضريب مقاومت در برا

عم از ارتفاع منطقه و محل نمونه در طول تنه و نیز بررسی ها در خصوص اثرات مستقل و متقابل فاکتورهای مورد بررسی ا

معنی داری بر مشاهدات  محل نمونه از مغز به سمت پوست نشان داد که تاثیر ارتفاع منطقه نسبت به دو فاکتور ديگر تاثیر

داشته است. در بین دو فاکتور ديگر نیز اثر محل نمونه از مغز به سمت پوست نیز قابل اعتنا بوده و نمونه هرچه به مغز درخت 

 نرديک تر باشد تحت فشار عوامل بیرونی از بازدهی کمتری برخوردار است..

ديگر مواد لیگنوسلولزيک شده است. بررسی در متوسط طول فیبر نتايج بدست آمده از اين پژوهش مقايسه ای با  0در جدول 

چوب آلوکک نشان داد که مقدار آن بیش از ساقه غالت بوده و از باگاس، بامبو و سوزنی برگان کوتاهتر است و همرديف با 

 ساقه کلزا می باشد.

ير پهن برگان بوده و بیشتر از در خصوص شاخص درهم رفتگی يعنی نسبت طول به قطر الیاف همرديف ساقه غالت و سا

ساقه توتون و کمتر از ساقه کنف، باگاس و بامبو می باشد. ضريب رانکل چوب آلوکک از ساير پهن برگان و نیز از ديگر منابع 

 لیگنوسلولزيک ذکر شده در اين جدول بیشتر می باشد.
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 مورفولوژيکی چوب آلوکک با برخی از مواد لیگنوسلولزی ديگر: مقايسه خصوصیات 0جدول         
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 منابع

 مطالعه حاضر 050/0 65/30 65/00 605/0 85/5 35/00 063/8 آلوکک

 ,Usta et al.1990 60/8 05/68 03/30 3/0 3/06 0/56 85/0 ساقه توتون

 

 ,Deniz et al. 2004 3/5 38/38 86/06 6/0 0 5/03 50/8 ساقه گندم

 

ساقه 

 (H401کلزا)

00/8 00/55 06/08 53/6 30/06 30/00 000/0 Mahdavi, et al 

2009, 

ساقه 

 (PFکلزا)

80/0 68/56 66/00 05/0 50/08 00/03 855/0 

 ;Olotuah 2006 50/8 30/00 03/058 5/0 0/00 0/50 6/5 ساقه کنف

ververis 2004 

 Samariha, and 06/0 35/06 06/50 63/0 55/0 06/58 00/0 باگاس

khakifirooz 

2011, 

 Deniz, &ates 50/0 58/00 35/005 05/0 0/6 0/00 3/5 بامبو

2002, 

 ;Horn 1978 0/8-5/8 00-58 00-50 05-50 00-00 08-08 5/8-6/0 پهن برگان

Safdari 1389; 

Ates et al 2008 
 30/8 50 00-058 -- -- 58-08 5/5-6/0 سوزنی برگان

اکالیپتوس 

 کاملدولنسیس

000/8 3/00 50/08 3/0 80/05 08/00 803/0 Sharifi et al 2008 

 Ramazani et al 0/46 66/52 23/52 3/62 15/65 23/92 0/788 صنوبر

2013 
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