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بررسي رابطه پرستون بين ميانگين طول و زاويه ميکروفيبريل تراكئيدها در چوب فشاري و مقابل
فشاري سرو سيمين ()Cupressus arizonica

چکیده
در يك درخت سوزنیبرگ ،غالباً افزايش طول تراكئيدها با كاهش زاويه
ميکروفيبريلهای اليه ( S2زاويه ميکروفيبريل) همراه است .پرستون رابطهای رياضی
بين اين دو ويژگی ارائه داده كه صحت آن تاكنون بهصورت مستقل كمتر
موردبررسی قرار گرفته است .ازاينرو ،در اين پژوهش ،روند تغييرات طول و زاويه
ميکروفيبريل تراكئيدها از مغز تا پوست در چوب فشاری و مقابل فشاری گونه سرو
سيمين ( )Cupressus arizonicaموردبررسی قرار گرفت و تالش شد تا رابطه بين
اين دو متغير بهصورت كمی تعيين گردد .نتايج نشان داد كه ميانگين طول
تراكئيدهای چوب فشاری كوتاهتر و ميانگين زاويه ميکروفيبريل آنها بيشتر از چوب
مقابل فشاری بوده و در هر دو منطقه با دور شدن از مغز ،متوسط طول تراكئيدها
افزايش يافته و زاويه ميکروفيبريل آنها كاهش میيابد .در هر دو منطقه ،رابطه قوی
و معکوسی بين اين دو ويژگی يافت شد كه اين رابطه در چوب فشاری و حالت كلی
(مجموع چوب فشاری و مقابل فشاری) از نوع غيرخطی بود .درمجموع ،وجود رابطه
پرستون بين اين دو ويژگی آناتومی مورد تأييد قرار گرفت.
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واژگ ا کلیاادي :چوووب واكنشووی ،زاويووه ميکروفيبريوول ،طووول تراكئيوود ،روش
«تركدهی ديواره» ،آناتومی چوب.

مقدمه
چوب فشاري يك چوب تغییر شكل يافته بوده كه در
قسمت پايین شاخهها و يا تنههاي درختان سوزنيبرگ كه
از حالت عمودي منحرف شدهاند پديد ميآيد .چوب
فشاري در اثر نیروي وزن درخت و تمايل آن به يك سمت
و درنتیجه واكنش تنه براي حفظ تعادل تشكیل ميشود.
عالوه براين ممكن است در درختاني كه براي مدت
كوتاهي تحت تأثیر عوامل محیطي مانند بهمن و غیره قرار
ميگیرند نیز ايجاد شود .اين چوب معموالً داراي

ويژگيهاي ظاهري و میكروسكوپي منحصربهفردي است
كه آن را از چوب نرمال متمايز ميكند [ .]1ازجمله اين
تفاوتها ميتوان به رنگ تیرهتر ،تراكئیدهاي كوتاهتر با
شكل گرد يا بیضوي ،ديواره ضخیم و شكافهاي حلزوني
در ديوارهشان اشاره كرد [ .]2ازآنجاكه اين نوع چوب در
سوزنيبرگان به نسبت شايع بوده و ويژگيهاي
كاربردي اش نیز متفاوت از چوب نرمال است ،از ديرباز
موردتوجه پژوهشگران بوده است.
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طول تراكئید و زاويه میكروفیبريل اليه  S2دو ويژگي
مهم آناتومي چوب بوده كه نقش مهمي در شكلگیري
برخي از رفتارهاي مكانیكي و فیزيكي چوب و كیفیت
محصوالت چوبي و كاغذي بازي ميكنند .طول تراكئیدها
يك عامل مهم در تعیین ويژگيهاي نهايي كاغذ بوده و
زاويه میكروفیبريل تأثیر مهمي بر ويژگيهاي مكانیكي
چوب دارد .يك تراكئید طويلتر شانس اتصال بین الیاف
بیشتري از يك تراكئید كوتاه داشته و ازاينرو مقاومت
كششي كاغذ مستقیماً تحت تأثیر طول الیاف (در اينجا
تراكئیدها) قرار دارد [ .]2زاويه میكروفیبريل نیز مهمترين
عامل تعیینكنندهي میزان مدول االستیسیته و
غیريكنواختي همكشیدگي (همكشیدگي طولي و مماسي)
چوب بوده [ ]3و همچنین بر سختي چوب و انرژي
گسیختگي كاغذ [ ]4نیز تأثیرگذار است .بهطوركلي ،الیاف
بلندتر و زاويه میكروفیبريل كمتر منجر به محصوالت
چوبي و كاغذي باكیفیتتري ميشوند .اين دو ويژگي
رابطه معكوسي باهم دارند .به اين معني كه الیاف كوتاه،
میكروفیبريلهايي با زاويه بزرگ دارند كه با افزايش
طولتراكئید اين زاويه كاهش مييابد .در يك درخت،
معموالً هر بخش از چوب كه الیاف بلندتري دارد ،زاويه
میكروفیبريل الیاف در آن منطقه كمتر است و برعكس.
الیاف بلند با میكروفیبريل عمودتر در چوب بالغ و
حلقههاي نزديكتر به پوست ديده ميشود درحاليكه
جوانچوب ،چوب شاخه و حلقههاي رويشي نزديكتر به
مغز درخت ،الیاف كوتاهتر با میكروفیبريلهاي منحرفتري
دارند [ .]5اين ارتباط قوي بین طول تراكئید و زاويه
میكروفیبريل در بیشتر پژوهشها به اثبات رسیده است
[ ،]8-6بااينحال در معدودي از مطالعات ارتباطي بین اين
دو ويژگي يافت نشد [ .]9بهطوركلي ،میانگین زاويه
میكروفیبريل اليه  S2در چوب بالغ بین  5تا  20درجه
بوده ،درحاليكه اعداد بسیار بزرگتري در جوانچوب
سوزنيبرگان (تا  55درجه) گزارش شده است [.]3
تراكئیدهاي چوب بالغ سوزنيبرگان ممكن است سه تا
چهار برابر طويلتر از تراكئیدهاي جوانچوب باشند ولي
بهطور میانگین ،طول تراكئیدهاي چوب بالغ حدود 1/5
میليمتر بیشتر از تراكئیدهاي جوانچوب است [.]5

ازآنجاكه در زمان تشكیل اليه  ،S2طويل شدن سلولي
به پايان رسیده است؛ بايد اينگونه فرض كرد كه زاويه
میكروفیبريل متأثر از طول فیبر است ،نه برعكس.
بااينحال ارتباط علت و معلولي بین زاويه میكروفیبريل و
طول تراكئیدها يا فیبرها هنوز بهدرستي درك نشده است.
 )1948( Prestonنشان داد كه متوسط طول تراكئید ()L
و متوسط زاويه میكروفیبريل ( )αتحت رابطه زير باهم
مرتبطاند [:]10
()1
در اين معادله a ،و  bثابتهايي هستند كه مقاديرشان
با توجه به گونه چوبي و اينكه كدام اليه سلولي مدنظر
باشد متفاوت است .اين ارتباط رياضي با بررسي چوب
نرمال گونهاي كاج حاصل آمده و بعدها در چوب نرمال
[ 11و  ]12يا فشاري [ ]13چندگونه سوزنيبرگ ديگر نیز
مورد تأيید قرار گرفته است .بااينحال ،پژوهشهاي
مستقل چنداني براي راستي آزمايي اين معادله انجام نشده
و معدود پژوهشهاي انجامشده نیز به نتايج متناقضي
دستيافتهاند [ .]14باآنكه در اين پژوهشها همبستگي
معنيدار و منفي بین اين دو ويژگي حاصل آمده ولي نوع
رابطه رياضي يافته شده از نوع خطي ساده [ 15و  ]16تا
تابع درجهدو [ ]7متغیر بوده است.
ازاينرو ،هدف اصلي اين پژوهش بررسي نوع رابطه
بین میانگین طول تراكئیدها و زاويه میكروفیبريل آنها در
چوب فشاري و مقابل فشاري سرو سیمین ( Cupressus
 )arizonicaاست .عالوه بر اين ،روند تغییرات اين دو
ويژگي از سمت مغز به پوست به تفكیك نوع چوب
(فشاري و مقابل فشاري) نیز موردبررسي قرار گرفته است.
طبق بررسيهاي كتابخانهاي انجامشده ،تاكنون تنها دو
پژوهش تالش در كمي كردن رابطه بین طول تراكئیدها و
زاويه میكروفیبريل در چوب فشاري داشتهاند كه نتايج
متناقضي از آنها حاصل آمده است Wardrop .و
 ،)1950( Dadswellرابطه پرستون (معادله  )1را در چوب
فشاري مورد تأيید قرار دادند [ ]13ولي  Kibblewhiteو
همكاران ( )2005ارتباط بین طول تراكئیدها و زاويه
میكروفیبريل در چوب فشاري را بهمراتب قويتر از چوب
نرمال گزارش كردهاند [ .]17ازاينرو الزم است اين ارتباط
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در چوب فشاري گونههاي ديگر نیز موردبررسي قرار گیرد
[.]3
فرضیات اين پژوهش عبارتاند از -1 :میانگین طول
تراكئیدها و زاويه میكروفیبريل آنها از مغز به سمت
پوست در هر دو نوع چوب فشاري و مقابل فشاري ،به
ترتیب ،افزايش و كاهش مييابد؛  -2همبستگي معنيدار
آماري بین اين دو ويژگي در هر دو نوع چوب وجود دارد و
 -3رابطه پرستون بهترين معادله براي توصیف كمي نحوه
ارتباط اين دو ويژگي است .اين فرضیات با اندازهگیري
طول تراكئید و زاويه میكروفیبريل در قسمتهاي مختلف
چوب فشاري و مقابل فشاري چهار درخت سرو سیمین
موردبررسي قرار گرفتند.
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مواد و روشها
نمونهبرداري
چهار درخت از جنگل مصنوعي سرو سیمین
( )Cupressus arizonicaدانشكده منابع طبیعي دانشگاه
تهران واقع در كرج انتخاب شدند .اين درختان به علت
انحراف شديد تنه از حالت عمودي و امكان سقوط ،الزم
القطع بودند .ازآنجاكه كج بودن ساقه در درخت
سوزنيبرگ معموالً باعث ايجاد چوب فشاري در قسمت
زيرين آن ميشود ،انتظار ميرفت كه اين چهار درخت
داراي چوب فشاري باشند .ديسكي به ضخامت حدود 10
سانتیمتر از ارتفاع برابرسینه هر درخت تهیه شد .میزان
برون مركزي در اين درختان در جدول  1آورده شده است.

جدول  -1شعاع قسمت فشاري و مقابل فشاري و نسبت این دو در درختان سرو سیمین موردبررسی.
شماره درخت

شعاع قسمت فشاري ()cm

شعاع قسمت
مقابل فشاري
()cm

نسبت

1
2
3
4

30
27
21
29

14
13
17
13

2/14
2/07
1/23
2/23

در مقطع تازه بريدهشده اين درختان ،رنگ قسمت
فشاري صورتي تا قرمز تیره ديده ميشد كه تقريباً كل
پهناي حلقههاي رويش آن قسمت را – بهجز در درخت
سه – ميپوشاند .درختان تقريباً همسن و  35تا  40ساله
بودند .در قسمت فشاري و از مغز تا پوست پنج مكعب
 4×2×2سانتيمتري (مماسي× شعاعي× طولي) تهیه و
شمارهگذاري شدند .فواصل اين مكعبها با يكديگر برابر
بوده ،بهطوريكه مكعب نخست چسبیده به مغز و مكعب
پنجم دقیق ًا از كنار پوست بريده شد .به همین شیوه از
قسمت مقابل فشاري نیز سه مكعب تهیه شد (شكل .)1
به طور متوسط هر مكعب در قسمت فشاري دو تا چهار و
در قسمت مقابل فشاري ،پنجتا هشت حلقه رويشي را در
برميگرفت .نمونههاي مقابل فشاري متناظر با نمونههاي
فشاري تهیه شدند .بدينصورت كه مثالً مكعب شماره يك

قسمت مقابل فشاري كمابیش حاوي همان حلقههاي
رويشياي بود كه در مكعب شماره يك قسمت فشاري
وجود داشت .بااينحال تطابق دقیق حلقههاي رويشي
مشكل بود 5 .مكعب انتخابشده از بخش فشاري به
ترتیب «نزديكترين به مغز»« ،نزديك مغز»« ،وسط»،
«نزديك پوست» و «نزديكترين به پوست» نامگذاري
شدند 3 .مكعب حاصل از چوب مقابل فشاري نیز به
ترتیب متناظر با نمونههاي نزديكترين به مغز ،وسط و
نزديكترين به پوست بودند (شكل  .)1از طرف طول ،اين
مكعبها به دو قسمت مساوي تقسیم شدند تا از هر مكعب
دو بلوك  2×2×2سانتيمتري مكعب حاصل آيد .يكي از
بلوكها براي تعیین متوسط طول تراكئیدها و دومي براي
تعیین میانگین زاويه میكروفیبريل تراكئیدها استفاده
شدند.
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شکل  -1تهیه پنج نمونه  4×2×2سانتی متري از مغز تا پوست در قسمت فشاري و سه بلوك متناظر از قسمت مقابل فشاري چوب در
دیسك سرو سیمین .بلوك شماره  :1نزدیكترین به مغز؛ بلوك شماره  :2نزدیك مغز؛ بلوك شماره  :3وسط؛ بلوك شماره  :4نزدیك
پوست؛ بلوك شماره  :5نزدیكترین به پوست .تصویر اصلی برگرفته از []2

اندازهگیري طول تراکئید
براي اندازهگیري طول تراكئیدها از روش
( )1945استفاده شد [ .]18ابتدا توسط چكش و مغار
خاللهاي باريكي به ضخامت چوبكبريت از بلوكهاي
چوبي تهیه شد .اين خاللها را درون لولهآزمايش قرار داده
و سپس به نسبت  1:1اسید استیك و آباكسیژنه به آنها
ال
اضافه شد؛ بهنحويكه نمونهها در داخل محلول كام ً
غوطهور شدند .پس از برچسبزني ،لولهها به مدت 48
ساعت درون كوره (اون) با دماي  60درجه سانتي گراد
قرار گرفتند .پس از خروج از كوره و آبشويي توسط آب
مقطر ،نمونههاي چوبي سفید شده درون يك بشر قرار
گرفته و با كمك مگنت آزمايشگاهي ،الیاف وابري شدند.
پس از وابري كامل الیاف ،چند قطره سافرانین %2/5
محلول در آب درون بشر ريخته شد تا الیاف رنگ بگیرند.
پس از رنگآمیزي ،به كمك قطرهچكان مقداري الیاف
روي الم ريخته و سپس المل بهگونهاي روي آن گذاشته
شد كه حباب تشكیل نشود .المها زير میكروسكوپ
پروژكتوردار با بزرگنمايي  36برابر گذاشته شده و با
استفاده از منحني سنج (كِرويمتر) ،طول تراكئیدهايي كه
تصويرشان روي پرده افتاده بودند اندازهگیري گرديد .از هر
بلوك چوبي دستكم  10الم تهیه و در هر الم ،طول  5تا
 10تراكئید اندازهگیري شد .بهعبارتديگر ،طول
Franklin

تراكئیدهاي گزارششده براي هر بلوك چوبي ،میانگین
طول  80تا  120تراكئید در آن بلوك است.
اندازهگیري زاویه میکروفیبریلهاي الیه S2

براي اندازهگیري زاويه میكروفیبريل تراكئیدها ،روش
«تركدهي ديواره تراكئید» بكار گرفته شد [ .]19اين
شیوه مبتني بر گسترش فضاهاي بین فیبريلي موجود در
ديواره دومین (ديواره  )Sتراكئید است .فضاهاي بین
فیبريلي را ميتوان با خشككردن بلوكهاي كوچك چوبي
در دماي  103±2درجه سانتيگراد گسترش داد.
همكشیدگي سريع و تنشهاي خشكشدگي باال باعث
ميشود كه ديواره سلولي و بهخصوص اليه ضخیم  S2در
جهت میكروفیبريلهايش ترك بردارد .رنگآمیزي بعدي،
ديدن اين تركها را زير میكروسكوپ نوري راحتتر
ميكند .زاويهاي كه اين تركهاي كوچك با محور طولي
سلول ايجاد ميكنند درواقع همان زاويه میكروفیبريلها
است.
نوع تیمار استفادهشده در اين پژوهش براي تركدهي
ديواره تراكئیدها ،نسخه سادهشدهاي از تیمار پیشنهادي
 Wangو همكاران ( )2001است [ .]20در اين شیوه ،پس
از تهیه خاللهايي به ضخامت چوبكبريت از بلوكهاي
چوبي و خشك (در دماي  103±2درجه سانتيگراد براي
 2-10ساعت) و تر كردن (غوطهوري در آب براي 1-2
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ساعت) متناوب ،آنها را به مدت  24ساعت در محلول
 1:1آباكسیژنه و اسید استیك قرار داده و بقیه مراحل
وابري مانند آنچه در اندازهگیري طول تراكئید شرح داده
شد ،صورت پذيرفت .با اين تفاوت كه در حین وابري شدن
با مگنت ،نمونهها جوشانده شدند تا گسترش تركها
راحتتر انجام گیرد و همچنین پیش از وابري شدن كامل
الیاف ،به هم زدن سوسپانسیون الیاف متوقف شد .با اين
كار ،مجموعههايي از سه تا ده تراكئید به هم چسبیده به
وجود آمد .عمده اين دسته تراكئیدها ،در راستاي شعاعي
به هم چسبیده بودند و ازاينرو ،اندازهگیريها به ديواره
شعاعي منحصر شد .پس از وابري شدن نسبي ،الیاف با
سافرانین  %2/5محلول در آب رنگآمیزي شده و پس از
تثبیت روي الم ،زير میكروسكوپ نوري Nikon
عكسبرداري انجام گرفت .براي تعیین تعداد تراكئیدهايي
كه ميبايست در هر بلوك بررسي شوند از شیوه
پیشنهادي  )1991( Donaldsonاستفاده شد [ :]21ازهر
بلوك ،بهطور تصادفي دو الم محتوي تراكئیدها تهیهشده و
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در هر دو الم ،زاويه میكروفیبريل  20تراكئید اندازهگیري
شد .اگر متوسط زاويه میكروفیبريل تراكئیدها در هر دو
الم يكسان بود؛ تعداد تراكئیدهاييكه بايد براي حصول به
نتايج قابلاطمینان اندازهگیري كرد  20خواهد بود .در
غیراينصورت اين كار با اندازهگیري  30تراكئید در هر دو
الم و مقايسه دوباره اين دو تكرار ميشود .اين كار آنقدر
ادامه مييابد تا میانگین زاويه میكروفیبريل اندازهگیري
شده در هر دو الم يكسان شود .با استفاده از اين روش
مشخص شد كه الزم است در هر بلوك زاويه میكروفیبريل
 30تراكئید اندازهگیري شود .در اين پژوهش سعي شد
اندازهگیريها از ديواره شعاعي و در يك منطقه ثابت
تراكئید (وسط آن) انجام شود .پس از انتقال عكسها به
رايانه ،با كمك نرمافزار فتوشاپ زاويهاي كه تركها با
محور طولي تراكئید ميسازند اندازه گرفته شد (شكل .)2
اين زاويه همان زاويه میكروفیبريلهاي اليهي  S2است [3
و .]19

شکل  -2ترك هاي موجود روي دیواره تراکئیدهاي چوب مقابل فشاري (الف) و فشاري (ب) سرو سیمین .زاویه این تركها با محور
طولی سلول معرف زاویه میکروفیبریل الیه  S2است .خط مقیاس در شکل الف و ب ،به ترتیب  30و  40میکرومتر است

آزمونهاي آماري
از نرمال بودن توزيع دادهها براي هر متغیر با آزمون
شپیرو-ويلك 1اطمینان حاصل آمد .سپس ،معنيدار بودن
اثر فاصله از مغز و نوع چوب (فشاري يا مقابل فشاري) بر
روي میانگین طول و زاويه میكروفیبريل تراكئیدها با
آزمون تحلیل واريانس دوطرفه 2موردبررسي قرار گرفت .با

اين آزمون عالوه براثر مستقل فاصله از مغز و نوع چوب بر
ويژگيهاي آناتومي ،اثر متقابل اين دو نیز بررسي شد.
براي درك ارتباط بین طول و زاويه میكروفیبريل
تراكئیدها ،ضريب همبستگي پیرسون 3بین اين دو متغیر
–به تفكیك هر چوب -محاسبه شد .در صورت معنيدار
بودن همبستگي ،بهترين خط برازش كننده اين ارتباط
(نوع رگرسیون) تعیین شد .در پايان ،براي راستي آزمايي

1 Shapiro-Wilk

way ANOVA

2 Two

Pearson

3
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معادله پرستون (معادله  ،)1كتانژانت زاويه
میكروفیبريلها بر روي طول تراكئیدها پالت شدند .تمامي
آزمونهاي آماري با نرمافزار  SPSSانجام شد.

نتایج و بحث
تغییر ویژگیهاي آناتومی در راستاي عرضی
درخت و اختالف چوب فشاري و مقابل فشاري
آزمونهاي آماري نشان دادند كه اثر فاصله از مغز بر
روي میانگین طول تراكئیدها و زاويه میكروفیبريل آنها
در هر دو چوب فشاري و مقابل فشاري در سطح %5
معنيدار بوده است .طول تراكئیدها از مغز به سمت
پوست افزايش يافته (شكل -3الف و ج) درحاليكه
میانگین زاويه میكروفیبريلها كاهش مييابد (شكل -3ب

و د) .نوع چوب (فشاري يا مقابل فشاري بودن) نیز تأثیر
معنيداري ازنظر آماري بر هر دو ويژگي آناتومي
موردبررسي داشته ( )p ˂0/05بهطوريكه طول
تراكئیدها در نمونههاي فشاري كوتاهتر (شكل -3ج) و
زاويه میكروفیبريل آنها بیشتر (شكل -3د) از نمونههاي
متناظر مقابل فشاري بودند .اثر متقابل فاصله از مغز و نوع
چوب بر میانگین دو ويژگي موردبررسي در سطح %5
معنيدار نبوده است؛ بدين مفهوم كه شدت تغییرات طول
يا زاويه میكروفیبريل تراكئیدها از مغز به پوست در هر دو
منطقه فشاري و مقابل فشاري يكسان است و فشاري
بودن چوب تأثیري بر روي الگوي تغییرات دو ويژگي
موردبررسي نداشته است.

شکل  -3تغییرات طول (الف) و زاویه میکروفیبریل تراکئیدها (ب) از مغز به پوست در قسمت فشاري و مقایسه متوسط طول تراکئیدها
(ج) زاویه میکروفیبریل آنها (د) در چوب فشاري و مقابل فشاري

همچون يافتههاي بیشتر پژوهشگران ،در اين پژوهش
نیز معلوم شد كه در هر دو منطقه فشاري و مقابل فشاري

با دور شدن از مغز متوسط طول تراكئیدها افزايش
مييابد [ .]22اين افزايش ابتدا شديد بوده و با نزديك
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شدن به پوست از شدت آن كاسته ميشود .بااينحال
برخالف نظر  Yoshizawaو همكاران (،]23[ )1987
تفاوت معنيداري بین شدت افزايش طول تراكئیدها در
دو منطقه فشاري و مقابل فشاري يافت نشد .بنا به نظر
اين دانشمندان ،شدت تغییرات طول تراكئیدها در جهت
عرضي در چوب فشاري كمتر و نامنظمتر از چوب مقابل
فشاري است .درحاليكه در اين پژوهش ،روند اين
تغییرات در هر دو منطقه مشابه هم بود .البته ذكر اين
نكته الزم است كه نوع نمونهبرداري در اين پژوهش
متفاوت از تحقیقات مذكور بود .بدينصورت كه هر نمونه
موردبررسي در اين تحقیق حاوي  3-7حلقهي رويشي
بوده ،درحاليكه هر نمونه پژوهش مذكور تنها از يك
حلقه رويشي يا قسمتي از آن (مثالً چوب پايان آن)
تشكیل شده بود .ازاينرو ميتوان اينگونه فرض كرد كه
هر داده مورد استناد در اين پژوهش میانگیني از چند
داده پژوهش مذكور بوده و اين میانگینگیري تا حدي
شدت تغییرات را پوشانده است .كوتاهتر بودن طول
تراكئیدهاي فشاري در مقايسه با چوب مقابل ناشي از
افزايش شدت تقسیمات پريكلینالي كامبیوم در قسمت
فشاري است [.]23
الگوي تغییرات زاويه میكروفیبريل اليه  S2در جهت
عرضي تا حد زيادي عكس روند تغییرات طول تراكئیدها
در اين راستا است .در هر دو منطقه فشاري و مقابل
فشاري و از مغز به پوست زاويه میكروفیبريل اليه S2
تراكئیدها كاهش يافت .نتیجهاي كه در بسیاري از
تحقیقات پیشین ازجمله [ 7و  ]8نیز اعالم شده بود .اين
كاهش ابتدا شديد بوده و بهتدريج از مقدار آن كاسته
ميشود .زياد بودن شدت تغییرات زاويه میكروفیبريل و
طول تراكئید بین نمونههاي درونيتر و كاهش اين شدت
بین نمونههاي بیرونيتر را ميتوان به جوانچوبي بودن
نمونههاي نزديكتر به مغز نسبت داد .شدت تغییرات
ويژگيهاي آناتومي چوب در جوانچوب و يا از جوانچوب
به بالغ چوب شديد بوده درحاليكه در بالغ چوب از دامنه
اين تغییرات كاسته ميشود [ 7و .]22
ارتباط بین طول تراکئید و زاویه میکروفیبریل
الیه S2
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هم در قسمت فشاري و هم در قسمت مقابل فشاري
همبستگي مستحكم و منفياي بین طول تراكئید و زاويه
میكروفیبريل نمونهها يافت شد ( r = -0/89فشاري-/91 ،
 r =0مقابل فشاري  r =0-/87كل) كه اين همبستگيها
در سطح  %1معنيدار بودند .شكلهاي -4الف و -4ب
نمودار پراكنش دادههاي اين دو متغیر را در دو محور
عمود برهم در دو قسمت فشاري و مقابل فشاري نشان
ميدهد و شكل -4ج نشانگر رابطه بین اين دو متغیر
صرفنظر از نوع چوب است .با بررسي آماري مشخص شد
كه بهترين تابع برازش كننده در قسمت فشاري و مقابل
فشاري ،به ترتیب از نوع لگاريتمي و خطي بود و در
حالتي كه اگر همه دادهها صرفنظر از نوع چوب در نظر
گرفته شود ،رابطه از نوع نمايي بهترين برازش را داشت
(جدول  .)2با پالت كردن كتانژانت زاويه میكروفیبريلها
بر روي طول تراكئید در قسمت فشاري و در حالت كلي
(مجموع چوب فشاري و مقابل فشاري) يك رابطه خطي
بین آن دو ديده شد (شكل -4د) .بااينحال در قسمت
مقابل فشاري اين حالت ديده نشد .بهترين معادلهي
معرف رابطه طول و زاويه میكروفیريلهاي اليه  S2در
چوب فشاري بهقرار زير محاسبه شد:
()2
اين رابطه در حالت كلي (بدون در نظر گرفتن نوع
چوب) بهقرار زير محاسبه شد:
()3
كه در آن  αمیانگین زاويه میكروفیبريلهاي اليه
و  Lمیانگین طول تراكئیدها به میليمتر استRsq .
رگرسیون معادله اخیر  0/961بوده كه در سطح %1
معنيدار بوده است ( .)F = 740ارائه رابطه براي چوب
مقابل فشاري بهطور مستقل به دلیل كم بودن دادهها در
اين قسمت امكانپذير نبود.
S2
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جدول  -2بهترین نوع رگرسیون بین میانگین طول و زاویه میکروفیبریل تراکئیدها در چوب فشاري و مقابل فشاري سرو سیمین و
شاخصهاي کیفیت برازش
2

نوع چوب

نوع رابطه

ضريب تعیین ( )R

F

فشاري
مقابل فشاري
حالت كلي (فشاري و مقابل فشاري)

لگاريتمي
خطي
نمايي

0/98
0/96
0/96

872
273
793

شکل  -4رابطه بین میانگین طول و زاویه میکروفیبریل تراکئیدها در چوب فشاري (الف) ،مقابل فشاري (ب) و حالت کلی (ج) .در
شکل (د) ،کتانژانت زاویه میکروفیبریلها بر روي طول تراکئیدها پالت شده است

 )1948( Prestonيكي از نخستین پژوهشگراني بود
كه اظهار داشت زاويه نشست فیبريلها در سلول به طول
حفرهي سلول بستگي دارد .او استدالل كرد كه در زمان
تشكیل چوب ،در حفرههاي سلولي باريك و بلند شرايط
براي قرار گرفتن اليهها با زاويه اندك مهیاتر است؛
درحاليكه در حفرههاي سلولي پهن و كوتاه ،الیاف با
زاويه زياد رويهم قرار ميگیرند [ .]10نهفقط طول سلول
بلكه ابعاد و شكل كلي حفره سلولي نیز ممكن است در

تعیین زاويه میكروفیبريل مؤثر باشند [ .]22پیشازاين
نشان داده شده است كه در يك درخت سوزنيبرگ ،طول
تراكئید نقش اصلي را در تعیین زاويه نهايي
میكروفیبريلها بازي ميكنند؛ بهنحويكه كه اگر دو
تراكئید چوب فشاري و نرمال طولي يكسان داشته باشند،
زاويه میكروفیبريل اليه  S2آنها نیز يكي خواهد بود.
بهعبارتديگر زاويه میكروفیبريلهاي اليه  S2يك تراكئید
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اثبات وجود رابطه پرستون ممكن است به اين مسئله يا
بهطوركلي به شیوههاي متفاوت اندازهگیري اين زاويه
.]14[ برگردد

نتیجهگیري
 رابطه غیرخطي بین میانگین،باآنكه در اين پژوهش
طول و زاويه میكروفیبريلهاي تراكئیدها و صحت رابطه
پرست ون به اثبات رسید ولي توجیه دقیق چرايي اين رابطه
تاكنون بیشتر در حد فرضیات آزمون نشده باقي مانده
 ازاينرو بررسي ارتباط طول و نحوه استقرار.است
میكروفیبريلها در حین تشكیل چوب با شیوههاي نوين
.] ميتواند به فهم اين رابطه ازنظر زيستي كمك كند24[

متأثر از طول تراكئید است و فشاري يا مقابل فشاري
.]13[ بودن آن تأثیري بر اين ويژگي ندارد
نتايج پژوهش كنوني نشان داد كه رابطهي بین
میانگین طول و زاويه میكروفیبريل تراكئیدها از نوع
 خطي بودن اين رابطه در چوب مقابل.غیرخطي است
فشاري احتماالً به خاطر كم بودن تعداد جفت دادهها در
 بهطوركلي ميتوان، عالوه بر اين.اين بخش بوده است
گفت كه بین طول و زاويه میكروفیبريل تراكئیدهاي گونه
 بايد دقت داشت.مورد آزمايش رابطه پرستون صادق است
كه معادله پرستون را ميتوان رابطهاي تجربي و خاص
دانست كه تنها براي میانگیني از تعداد زيادي تراكئید
صادق است و در مورد سلولهاي منفرد مصداق پیدا
 تالشهاي ناموفق برخي پژوهشگران براي.]2[ نميكند
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Verifying the Preston equation between the average of tracheid length and
microfibril angle in Cupressus arizonica compression and opposite wood

Abstract
In a conifer, an increase in tracheid length is usually
accompanied with a decrease in microfibril angle of S2 layer
(MFA). Preston proposed an equation relating these two
features, quantitatively. However, this equation has less been
verified in subsequent works. Hence, in this study, variation
of tracheid length and MFA from pith to bark in compression
and opposite wood of Cupressus arizonica was investigated
and it was tried to determine the relationship between these
two factors, quantitatively. Results showed that the tracheids
are shorter and mean MFA is bigger in compression than
opposite wood. Moreover, in both sides, mean tracheid length
increased from pith to bark while MFA decreased in the same
direction. A strong and negative relation was found between
the mean tracheid length and MFA in both areas which was of
nonlinear type when compression, and compression and
opposite wood together were concerned. Overall, Preston
equation between these two anatomical features was verified.
Keywords: reaction wood, microfibril angle, tracheid length,
method of “inducing cracks on cell wall”, wood anatomy.
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