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بررسی خواص فیزیکی و بیومتری چوب مهمترین گونههای سوزنیبرگ در منطقه ارتفاعی پایینبند
نکا (کوهسار کنده)

چکیده
در این تحقیق ،خواص فیزیکی و بیومتری چوب و ال یاف چوبی هشتتتو هو
سوز یبرگ وارداتی در طرح جنگلداری کوهسارکنده شهرستان کاء موردبررسی
قرار هرفو .برای این منظور ،تعداد چهل اصتتتل درخو ستتتالش از هشتتتو هو
ستتتوز یبرگ (کاج تدا ،کاج رادیاتا ،کاج بروستتتیا ،کاج ستتتیاه ،کاج دریایی ،کاج
کا شفی ،کریپتومریای ژاپن و سدر) ا تخاب شد د .از هر درخو یک هردهبین 10
سا تیمتری برای محاسب خواص فیزیکی چوب (دا سیت بحرا ی و هش کشیدهی
حجمی) و بیومتری الیاف چوبی (ابعاد تراکئید و ستتبوهای بیومتری) قطع شتتد.
مو های آزمو ی (بعد از حذف مغز درختان) ب صورت پراکنده در سطح دی سک
تهی شد .تایج شان داد ک اختالف معنیدار بین هو های چوبی سوز یبرگ
غیربومی وارداتی از ظر خواص فیزیکی و بیومتری وجود دارد .بیشتتتترین م قدار
دا ستتیت بحرا ی و همکشتتیدهی حجمی ،طوا تراکئید ،قطر تراکئید ،قطر حفره،
ضخامو دیواره سلولی ،سبو ا عطافپذیری ،سبو درهشرفتگی و سبو را کل
ب ترتیب متعلق ب هو های کاج بروسیا ،کاج کاشفی ،کاج کاشفی ،کاج کاشفی،
کاج کاشتفی ،کاج بروستیا ،کریپتومریای ژاپن ،کاج بروستیا و ستدر استو .از ظر
دا ستتتیت  ،طوا تراکئید ،ستتتبو های بیومتری الیاف (ا عطاف پذیری ،را کل و
درهشرفتگی) ،هو های موردبررستتتی در دام ن مطلوبی برای تول ید کا غذ قرار
داشتند.
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واژگان کلیدي :سوز یبرگ ،دا سیت بحرا ی ،همکشیدهی حجمی ،ابعاد الیاف،
سبوهای بیومتری.

مقدمه
گونه سوزنیبرگ در اراضی فقیر و كم بازده ،سازگاری
بیشتری داشته و زمین را با سرعت بیشتری پوشانده و خاک
را در مقابل عوامل فرسايش محافظت میكند .بعضی
سوزنیبرگان در مناطق نامساعد و عاری از پوشش گیاهی،
رشد سريع داشته و بهعنوان گونه پیشاهنگ عرصه را برای
ورود تدريجی پهنبرگان (گونههای كلیماكس) آماده
میكنند .جنگلكاری با سوزنیبرگان ،هزينه كمتری داشته

و در تپههای شنی ساحل دريا (در منطقه معتدله) ،جنگل
كاری با سوزنیبرگان انجام میشود (حوزه مديترانه).
سوزنیبرگان دامنه وسیع اكولوژی دارند و به شرايط
نامساعد محیط (يخبندان و خشکی شديد) بردبارند .در
ارتفاعات زياد و مناطق كوهستانی ،برای جلوگیری از ريزش
و فرسايش خاک (توسعه جنگل) جنگلكاری با سوزنیبرگان
انجام میشود [.]2 ،1
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تحییت عنوان تیییرات ابعییاد الیییاه در سییییه خییانواده
 Meliaceae, Sterculiaceae, Ulmaceaeاشییاره كردند كه
خییانواده گونییه چوبی تییعنیر معنیداری بر طول ،قطر و
ضخامت ديواره سلولی دا شته ا ست [ .]7اين نتايج تو سط
 Bhatو  )1985( Rugminiو  )1971( Taylorنیز گزارش
شده است [.]9 ،8
مو س سه تحقیقات جنگلها و مراتع از سال  1371نُه
طرح پژوهشیییی در زمی نه سیییاز گاری گو نه های مختلف
سوزنیبرگان در سه منطقه ارتفاعی از جنگلهای گیتن و
ماز ندران و در هر منط قه در سیییهنق طه ارت فاعی به اجرا
گذا شته ا ست .مطالعات سازگاری اين گونهها ( سدر ،كاج
بروسیا ،كاج كاشفی ،كاج دريايی با مبدأ پاسند و گونه كاج
سیاه با مبدأ اتريش و گونه كريپتومريای ژاپن و كاج رادياتا
با مبدأ نو شهر و گونه كاج تدا با مبدأ پیلمبرا) در سطح دو
هکتار از جنگلهای پايینبند نکا (كوهسییار كنده) توسییط
 Mohammadnezhad Kiasariو هییمییکییاران ()2012
موردبرر سی قرار گرفته ا ست (جدول  1و  .)2نتايج كمی و
كیفی نشیییان داد كه گونه كاج تدا و بروسییییا از بهترين
وضیییعیت برخوردار بوده و گونههای سیییدر و كريپتومريای
ژاپن را میتوان بهعنوان گو نه های ام یدواركن نده معرفی
نمود .با تو جه به كاربردی بودن چوب سیییوزنیبر گان در
صنايع كاغذ سازی ،مطالعه و برر سی خواص بنیادی چوب
آن ها برای اسیییتفاده در صییینعت كاغذ از اهمیت زيادی
برخوردار اسییت؛ بنابراين تحقیق حاضییر با هده بررسییی
خواص فیزيکی چوب و بیومتری الیاه چوبی سیوزنیبرگان
وارداتی غیربومی در منطقه رويشییگاهی كوهسییاركنده نکا
صورت پذيرفت.

بسیییاری از گونههای سییوزنیبرگ به دلیل تند رشیید
بودن و تول ید الوار و خمیر كا غذ مطلوب در كشیییور های
مختلف بهطور وسیییع كشییت میشییوند .وسییعت تودههای
طبیعی كاج رادياتا در آمريکا كمتر از  8000هکتار ا ست و
سطح وسیعی از اين كشور با اينگونه بهصورت دستكشت
جنگلكاری شییده اسییت .]3[.گونه كاج تدا نیز با وسییعت
 11/7میلیون هک تار مهمترين جن گل های ت جاری را در
ايالتهای جنوبی امريکا به خود اختصاص داده است [.]4از
سیییويی ديگر در اراضیییی تخريه ياف ته و كم بازده برای
تعدادی از گونههای سوزنیبرگ امکان استقرار بسیار بیشتر
از پهنبرگ ا ست .م ساحت جنگلهای كاج برو سیا كه در
كشور تركیه در حدود  3میلیون هکتار است مناسه كاشت
در ارا ضی كم بازده و نیمهخ شک شمال ك شور میبا شند
[ .]5يکی از بزرگترين جنگلهای دست كاشت جهان نیز،
شییامل  900هزار هکتار در سییواحل آتتنتیک جنوب غربی
فران سه ا ست كه پس از سال  1789بهطور تقريباً خالص از
گونه كاج در يايی جن گل كاری گرديد [ .]2از سیییال های
گذشییته با اسییتفاده از همینگونه در سییواحل دريای خزر
جن گل كاری شیییده اسیییت كه اكنون در برخی م ناطق
تودههايی كوچک از آن باقی مانده است .بررسی بومشناسی
و تولید اقت صادی كاج سیاه در منطقه فريم ن شان داده كه
با كا شت اينگونه در عر صه فاقد جنگل پس از گذ شت 20
سیییال ،كاج سییییاه با ايجاد پوشیییش جنگلی و تولید 89
مترمکعه چوب ،موجه افزايش فعالیت زي ستی بیمهرگان
خاكزی ،افزايش تنوع پوشیییش گیاهی و بهبود ويژگیهای
فیزيکی و شیمیايی خاک گرديده است [.]6
 Antwi-Aslakoو  )2012( Aylmasuدر تحقیقی

جدول  -1خالصه مقایسه صفات کمی تیمارهای سوزنیبرگان در منطقه کوهسار کنده []2
نام گونه

مبدأ

قطر درخت
(سانتیمتر)

ارتفاع درخت
(متر)

زندهمانی
()%

كاج سیاه

اتريش

15/3

14/2

60

سدر

پاسند

15/2

15/3

26/3

كاج بروسیا

پاسند

17/7

16/1

55

كريپتومريا ژاپن

نوشهر

18/2

10

53/7

كاج كاشفی

پاسند

9/4

5/6

16/7

كاج رادياتا

نوشهر

17/3

13/9

50/3

كاج تدا

پیلمبرا

11/4

9/5

89

كاج دريايی

پاسند

15/1

14/2

37/3
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جدول  -2مقایسه متوسط درصد فراوانی هر یک از تیمارهای سوزنیبرگ به لحاظ کیفی []2
نام گونه

مبدأ

خوب

مناسه

ضعیف

نامناسه

كاج سیاه

اتريش

68

28

4

0

سدر

پاسند

19/4

25/4

35/9

19/3

كاج بروسیا

پاسند

90/2

8/8

1

0

كريپتومريا ژاپن

نوشهر

39/30

30/4

21/4

8/4

كاج كاشفی

پاسند

53/60

37/5

5/4

3/6

كاج رادياتا

نوشهر

83/1

13/8

3/1

0

كاج تدا

پیلمبرا

93/9

6/1

0

0

كاج دريايی

پاسند

86/1

11/50

1/6

0

مواد و روشها
برای مطییالعییه خواص ف یزي کی و ب یوم تری چوب
سیییوزنیبرگ وارداتی تعداد  40درخت سیییالم از  8گونه
موردبررسیی (از هرگونه چوبی  5درخت با سین  16سیال)
كه شییامل گونههای سییدرو  ،كاج بروسیییا ،كاج كاشییفی،
كاج دريايی با مبدأ پا سند و گونه كاج سیاه با مبدأ اتريش
و گونه كريپتومريای ژاپن و كاج رادياتا با مبدأ نوشیییهر و
گونه كاج تدا با مبدأ پیلمبرا از منطقه روي شگاهی كوه سار
كنده نکا به صورت ت صادفی انتخاب شد (جدول  .)3از هر
درخت يک ديسیییک از ارتفاع برابرسیییینه برای محاسیییبه
خواص فیزيکی چوب و بیومتری الیاه قطع شد .نمونههای
آزمونی بهصییورت پراكنده در سییطح ديسییک (بعد از حذه
میز درخ تان) ته یه شیییید .ه مه گو نه ها بهغیراز گو نه
كريپتومريای ژاپن از خانواده كاجها و كريپتومريای ژاپن از
خانواده  Taxodiaceaeهستند.

منطقه كوهسیییاركنده از خاک عمیق تا خیلی عمیق با
بافت سییطحی نسییبتاً سیینگین برخوردار بوده كه با افزايش
عمق ،میزان ر خاک نیز افزوده میشیییود [ .]2اطتعات
بهدسیییتآمده از نتايج  26سیییاله آب و هوايی ايسیییتگاه
سییینوپتیک قراخیل قاشمشییهر در طول سییالهای 1359
لیايت  1384نشان داد حداكثر مطلق دما (مردادماه) 39/2
درجه سانتیگراد ،حداقل مطلق دما (ماههای دی و بهمن)
 -4/2درجه سییانتیگراد و میانگین درجه حرارت سییالیانه
 16/8درجه سیییانتیگراد و میانگین رطوبت سیییالیانه 79
درصیید اسییت .میانگین مجموع بارندگی در طول  26سییال
برابر با  732/8میلیمتر تعیین شیید كه بین حداقل 526/9
میلیمتر در سال  1365و حداكثر  997/6میلیمتر در سال
 1360در نوسان بوده است [.]2

جدول  -3مشخصات گونهها و سن آنها در طرح سازگاری سوزنیبرگان منطقه کوهسارکنده (نکاء) []2
نام علمی گونه

وضعیت نهال

نام گونه
كاج سیاه

سن نهال

مبدأ

نهالستان

Pinus nigra Arn. ssp. austriaca

گلدانی

 3سال ()2+1

اتريش

كتردشت

سدر هیمالیا

Cedrus deodara D. Don.

گلدانی

 3سال ()2+1

پاسند

پاسند

كاج بروسیا

Pinus brutia Ten.

گلدانی

 3سال ()2+1

پاسند

پاسند

كريپتومريای ژاپن

Cryptomeria japonica D. Don.

گلدانی

 1سال ()1+0

نوشهر

نوشهر

كاج كاشفی

Pinus longifolia Sarg.

گلدانی

 3سال ()1+2

پاسند

پاسند

كاج رادياتا

Pinus radiata D. Don

ريشهای

كاج تدا
كاج دريايی

 2سال ()0+2

نوشهر

شهرپشت

Pinus taeda L.

گلدانی

 2سال ()1+1

پیلمبرا

پیلمبرا

Pinus pinasterAitt.

گلدانی

 3سال ()2+1

پاسند

پاسند
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آزمون خواص فیزیکی چوب
بعد از تهیه نمونه (تعداد  60نمونه به ازای هرگونه
بهطوریكه طول نمونهها  2/5سانتیمتر و سطح مقطع آن
 2× 2سانتیمتر بود) بر اسا استاندارد  ISO-3131در
مرحله اول میزان حجم و وزن نمونهها (پس از برش نمونه)
اندازهگیری شد .در مرحله دوم نمونهها را در آب به مدت
 48ساعت قرار داده ،بهطوریكه تمام نمونهها به زير آب
بروند و يا بهاصطتح از آب اشباع شوند .سپس وزن و حجم
اشباع نمونهها در حالت اشباع با استفاده از ترازوی ديجیتال
( 0/001گرم) و كولیس ( 0/001میلیمتر) تعیین شد .در
مرحله سوم نمونهها در داخل اجاق به مدت  48ساعت و در
دمای  103±2درجه سانتیگراد قرار داده شد تا نمونهها
كامتٌ خشک شوند .میزان حجم و وزن نمونهها در حالت
خشک محاسبه شد .سپس دانسیته بحرانی از تقسیم وزن
خشک به حجم اشباع محاسبه شد.
همکشیدگی حجمی (تعداد  60نمونه به ازای هرگونه
بهطوریكه طول نمونهها  2/5سانتیمتر و سطح مقطع آن
 2× 2سانتیمتر بود) بر اسا استاندارد  ISO-4858و
 ISO-4469تحت تعنیر تیییرات رطوبتی چوب در بین دو
حد نقطه اشباع فبیر و حالت خشک چوب از طريق رابطه
ذيل محاسبه گرديد:
()1

× 100

حجم خشک−حجم اشباع
حجم اشباع

میز نابت و تمیز گذاشته شد تا رطوبت آن بهتدريج و در
دمای محیط آزمايشگاه تبخیر گردد .بر روی الیاه
خشکشده سفید چند قطره محلول رنگی سفرانین يک
درصد چکانده و بر روی آن المل قرار داده شد .درنهايت
ابعاد تراكئید ( 60تراكئید برای هرگونه سوزنیبرگ) با
استفاده از میکروسکوپ نوری ( Nikon microscopic,
 )Eclipse 50i, Japanمورداندازهگیری قرار گرفت (برای
طول تراكئید از بزرگنمايی  40برابر و برای قطر تراكئید و
ضخامت ديواره سلولی  400برابر).
نسبتهای بیومتری الیاه شامل :نسبت رانکل از تقسیم
ضخامت دو ديواره سلولی بر قطر حفره سلولی ،نسبت
درهمرفتگی (نسبت الغری) از تقسیم طول تراكئید بر قطر
آن و نسبت انعطاهپذيری از تقسیم قطر حفره سلولی بر
قطر تراكئید به دست آمد [.]14 ،13 ،12 ،11
روش تجزیهوتحلیل آماری
در تحقیق حاضر ،تعنیر گونههای سوزنیبرگ بر خواص
فیزيکی چوب و بیومتری الیاه چوبی در روي شگاه كوه سار
كنده نکا موردبررس یی قرار گرفت .از آزمون تجزيه واريانس
به ك مک نرمافزار  SPSS 21برای تجز يهوتحل یل داده های
آ ماری و همچنین برای گروهب ندی م یانگین ها از آزمون
دانکن استفاده شد.

= همکشیدگی حجمی

خواص بیومتری الیاف چوبی
از روش  )1945( Franklinبرای جداسازی تراكئیدها
استفاده شد [ .]10بهمنظور مشاهده تراكئید و همچنین
اندازهگیری ابعاد آنها (طول ،قطر و ضخامت فیبر) ،خرده
چوبها بهاندازه ختل كبريت در لوله آزمايشگاهی حاوی
مخلوط آباكسیژنه  30درصد و اسید استیک به نسبت 1
به  1در دمای  60درجه سانتیگراد به مدت  48ساعت
خیسانده شدند .سپس خرده چوبهای سفید شده در يک
بشر كوچک قرارگرفته و توسط يک آهنربا بر روی همزن
میناطیسی الکتريکی كوچک الیاه از يکديگر جدا شدند و
بعد يک تا سه قطره الیاه غلیظ در يک بشر حاوی 10
میلیلیتر آب رقیقشده و بعد توسط قطرهچکان بر روی الم
های تمیز منتقل شدند .المهای میکروسکوپی مرطوب و
حاوی الیاه به مدت  24ساعت در هوای آزاد بر روی يک

نتایج و بحث
ن تايج آزمون تجز يه وار يانس نشیییان داد كه اختته
معنیدار ازنظر دانسیته بحرانی ،همکشیدگی حجمی ،طول
تراكئید ،قطر تراكئید ،ضیییخامت ديواره سیییلولی ،نسیییبت
رانکل ،نسیبت درهمرفتگی و نسیبت انعطاهپذيری در بین
گونههای سوزنیبرگ موردبررسی وجود داشت.
آناتومی تراكئید و دانسیته چوب شاخص بسیار مهم در
تخمین كیفیییت خمیر ،دوام چوب ،خواص فیزيکی و
م کانیکی اسیییت [ .]16خواص فیزيکی و م کانیکی كا غذ
ساخته شده از الیاه چوبی به مورفولوژی الیاه بهخ صوص
طول تراكئید و ضخامت ديواره سلولی بستگی دارد .عواملی
مانند نوع گونه چوبی ،خانواده آنها و غیره بر ابعادتراكئیدها
مؤنر اسیییت [ .]15اختته خواص فیزيکی و بیومتری در
بین گونههای چوبی تو سط محققین مختلف گزارش شده
است [.]16 ،9 ،8
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خواص فیزیکی
دانسیته بحرانی
بی شترين میزان دان سیته متعلق به گونه برو سیا (0/55
گرم بر سانتیمتر مکعه) و كمترين میزان دانسیته بحرانی
كريپتومر يای ژاپن به میزان ( 0/31گرم بر سییییانتیمتر
مکعه) بود .میانگین دانسیته بحرانی كاج سیاه ،كاج رادياتا
و سییدرو ( 0/42گرم بر سییانتیمتر مکعه) تقريباً برابر
بود .آزمون دانکن میانگین حاصییل از دانسیییته بحرانی در
چوب های كاج در يايی ،كاج راد يا تا و سیییدر و همچنین
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چوبهای كاج كاشفی و كاج تدا را در يک گروه طبقهبندی
نمود (جدول .)4
گونههايی برای كاغذسییازی ازنظر دانسیییته مناسییهتر
اسیییت كه دارای دانسییییته باالتری باشییید .در يک حجم
م شخصی از ديگ پخت (دايجستر) چوب سنگینتر ،خمیر
بیشییتری تولید میكند [ .]18 ،17ازنظر دانسیییته بحرانی،
چوبی برای كاغذ سازی منا سه ا ست كه در محدوده -0/6
 0/4گرم بر سیانتی مترمکعه قرار داشیته باشید [ ،]19كه
اين ويژگی در چوبهای سدر ،كاج بروسیا ،كاج سیاه ،كاج
دريايی و كاج رادياتا مشاهده شد.

جدول -4نتایج آمارهای توصیفی خواص فیزیکی چوب سوزنیبرگان وارداتی
گونههای سوزنیبرگ

دانسیته بحرانی (گرم بر سانتیمتر مکعه)

همکشیدگی حجمی (درصد)

كاج كاشفی

0/36 )0/05(b

9/05 )2/94( b

كاج سیاه

0/41 )0/05( c

8/36)1/55( b

كاج تدا

0/36 )0/03(b

6/32 )1/48(ab

كاج رادياتا

0/42 )0/03(c

7/54 )2/64(b

كاج دريايی

0/40 )0/06(c

7/65 )1/55( b

كاج بروسیا

0/55 )0/07( d

8/85 )2/39( b

0/42 )0/02( e

5/67 )0/98( a

0/31 )0/02(a

6/09 )1/59( ab

سدرو
كريپتومريای ژاپن

حروه انگلیسی گروهبندی دانکن و اعداد داخل پرانتز انحراه معیار را نشان میدهد.

همکشیدگی حجمی
اصوالً نوسانات همکشیدگی در نمونههای چوبی مختلف
يک درخت تحت تعنیر اندازه و شکل نمونهها ،دانسیته،
سرعت خشک شدن و میزان تركیبات شیمیايی آنها قرار
میگیرد [ ]20در چوب بالغ سوزنیبرگان و پهنبرگان مقدار
همکشیدگی با دانسیته ،زاويه میکروفبیريلها و راستای
الیاه ارتباط مستقیم دارد [ .]20پارامتر مهمی كه بر
همکشیدگی و واكشیدگی حجمی چوب مؤنر است دانسیته
است [ .]21آزمون دانکن میانگین حاصل از همکشیدگی
حجمی در چوبهای كاج كاشفی ،كاج سیاه ،كاج رادياتا ،و
كاج بروسیا را در يک گروه طبقهبندی نمود (جدول .)4
بیشترين میزان همکشیدگی حجمی متعلق به گونه كاج
كاشفی ( 9/05درصد) و كمترين میزان همکشیدگی حجمی
متعلق به سدرو (  5/67درصد) بود .مقدار همکشیدگی
حجمی چوب سوزنیبرگان بررسیشده در محدوده 5-10
درصد قرار دارند .میانگین همکشیدگی حجمی كاج سیاه
موردبررسی حدود  2درصد كمتر از كاج سیاه تركیه []21

بود .اين مقدار كم همکشیدگی حجمی چوبهای
بررسیشده را میتوان به وجود چوب جوان به دلیل سن
پايین درختان نسبت داد.
خواص بیومتری
طول تراکئید
بیشیییترين میزان طول تراكئ ید متعلق به گو نه كاج
كاشیییفی ( 3/39میلیمتر) و كمترين میزان طول تراكئید
مربوط به گونه رادياتا ( 2/06میلیمتر) بود .طول تراكئید
چوب سیییدرو و كريپتومريای ژاپن تقريباً يکسیییان بود.
آزمون دانکن میانگین حاصل از طول تراكئید در چوبهای
كاج سییییاه و سیییدرو را در يک گروه طبقهبندی نمود.
طول تراكئید چوب سییوزنیبرگان موردبررسیی در محدوده
 2 – 3/3میلی میلیمتر قرار دار ند ( جدول  . )5م یانگین
طول تراكئید چوب كاج سیییاه ،كاج تدا و كاج رادياتا كمتر
از گونه م شابه خارجی بوده درحالیكه میانگین اين صفت
در گونه های كاج دريايی و كريپتومريای ژاپن تقريباً برابر

بررسی خواص فیزيکی و بیومتری چوب مهمترين گونههای سوزنیبرگ ...
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اسییت [ .]22میانگین طول تراكئید برای گونه كاج سیییاه،
تدا ،رادياتا ،كريپتومريای ژاپن و كاج دريايی به ترتیه ،3/2
 2-2/8 ،3 ،4و  2/7میلیمتر توسیییط  Pfaffliو Sisko
()1995گزارش شده است [.]22
اندازه سلول و ابعاد الیاه تعنیر بسیار مهمی بر كیفیت
خمیر و كاغذ و محصوالت چوبی دارد .برای تولید كاغذ،
گونههايی مناسه هستند كه طول الیاه آن بلندتر بوده كه
درنتیجه به افزايش مقاومت كاغذ میانجامد [ .]23گونههای
چوبی ازنظر طول الیاه در سه دسته كوتاه (كمتر از 0/9
میلیمتر) ،متوسط ( 0/9تا  1/9میلیمتر) و بلند ( با طول
بیش از  1/9میلیمتر) طبقهبندی میشوند [ .]24با توجه

به نتايج بهدستآمده الیاه چوب سوزنیبرگان در گروه
الیاه بلند قرار داشت.
يکی از شییییاخص های مهم و تعنیر گذار بر كیف یت
كاغذهای تولیدی ،طول تراكئید میباشیید .چوبی كه دارای
طول تراكئید بلندتر با شد ،منا سه برای تولید كاغذ ا ست
[ .]18بنابراين كاج كا شفی دارای تراكئید بلندتری ن سبت
به ساير گونههای موردبررسی بود.
تحقیقات نشیییان داده اسیییت كه برای كاغذ كرافت با
مقاومت پاره شدن قابلقبول ،آستانه مناسه طول تراكئید
 2میلیمتر است و بعدازاين آستانه ،سلولهای بلندتر از آن
انر كمی روی كیفیت فرآورده نهايی میگذارند [ .]20طول
تراكئید همه گونههای بررسیشده بیش از  2میلیمتر بود.

جدول  -5نتایج آمارهای توصیفی ابعاد الیاف چوب سوزنیبرگان وارداتی
گونههای سوزنیبرگ

طول الیاه (میلیمتر)

قطر الیاه (میکرون)

قطر حفره سلولی (میکرون)

ضخامت ديواره سلولی
(میکرون)

كاج كاشفی

3/39 )0/448(e

52/42 )6/95(d

41/59 )6/14( e

5/41 )2/06( d

كاج سیاه

2/43 )0/275( b

34/46 )6/62(a

23/48 )4/96( a

5/49 )1/76( d

كاج تدا

2/58 )0/435( bc

37/93 )7/54( bc

29/93 )7/46( cd

3/99 )1/47( abc

كاج رادياتا

2/06 )0/376( a

36/28 )3/40( abc

29/09 )3/84(cd

3/59 )0/89( ab

كاج دريايی

2/80 )0/324(d

38/93 )5/36(c

30/53 )6/04( d

4/20 )1/12( bc

كاج بروسیا

2/67 )0/176( cd

36/06 )5/42( abc

26/96 )5/90( bc

4/54 )1/91( c

2/46 )0/277( b

33/93 )4/50( a

25/07 )4/40( ab

4/43 )1/53( bc

2/43 )0/275( bc

34/95 )4/22( ab

28/44 )3/62( cd

3/25 )1/08( a

سدرو
كريپتومريای ژاپن

حروه انگلیسی گروهبندی دانکن و اعداد داخل پرانتز انحراه معیار را نشان میدهد.

قطر تراکئید
بیشیییترين م یانگین قطر تراكئ یدمتعلق به گو نه كاج
كاشیییفی ( 52/42میکرون) و كمترين آن مربوط به گونه
سییییدرو ( 33/93میکرون) بود .آزمون دانکن م یانگین
حاصل از قطر تراكئید در چوبهای كاج سیاه و سدرو و
همچنین كاج راد يا تا و كاج بروسییی یا را در يک گروه
طبقهبندی نمود (جدول .)5
میانگین بهد ستآمده از قطر تراكئید چوب كاج سیاه،
كاج تدا ،كاج رادياتا ،كريپتومريای ژاپن و كاج دريايی كمتر
از گونه مشابه خارجی است [ .]22میانگین اين صفت برای
گونه كاج سیییاه ،تدا ،رادياتا ،كريپتومريای و كاج دريايی به
ترتیه  29-41 ،44 ،45 ،39و  41میکرون تو سط Pfaffli
و )1995( Siskoگزارش شده است [.]22

قطر حفره
بیشترين میزان قطر حفره متعلق به گونه كاج كاشفی
( 41/59میکرون) و كمترين میزان قطر حفره مربوط به
گونه كاج سیاه ( 23/48میکرون) بود .آزمون دانکن میانگین
حاصل از قطر حفره در چوبهای كاج رادياتا ،كاج تدا و
كريپتومريای ژاپنی را در يک گروه طبقهبندی نمود (جدول
.)5
ضخامت دیواره سلولی
بیشترين میزان ضخامت ديواره متعلق به گونه كاج سیاه
و كمترين میزان ضخامت ديواره سلولی متعلق به گونه
كريپتومريای ژاپن بود .اختته معنیدار در بین چوبهای
كاج كاشفی و كاج سیاه ازنظر ضخامت ديواره سلولی
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مشاهده نشد (جدول  .)5با توجه به نتايج بهدستآمده
مشاهده گرديد كه چوبهايی با دانسیته بیشتر از ديواره
سلولی ضخیمتری برخوردار بودند .همانطوری كه میدانیم
ارتباط مستقیم بین دانسیته چوب و ضخامت ديواره سلولی
وجود دارد [.]20
نسبت انعطافپذیری بیشترين میزان نسبت
انعطاهپذيری متعلق به گونه كريپتومريای ژاپن و كمترين
میزان نسبت انعطاهپذيری متعلق به گونه كاج سیاه
( 68/25درصد) بود .گونههای كاج كاشفی ،كاج رادياتا و
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كريپتومريای ژاپن ازنظر گروهبندی آزمون دانکن در يک
گروه قرار دارند (جدول .)6
چهار گروه برای طبقهبندی تراكئید ازنظر نسبتهای
انعطاهپذيری وجود دارد -1فیبرهای خیلی االستیک كه
میزان ضريه آن بیش از  75باشد-2 .فیبرهای االستیک با
ضريه  -3 ،50-75فیبرهای سخت و سفت با نسبت بین
 300-50و -4فیبرها با سفتی باال كه مقدار آن از  30كمتر
باشد [ .]25با توجه به طبقهبندی فوق مشاهده میشود كه
ضريه االستیک (انعطاهپذيری) تمام گونههای سوزنیبرگ
موردبررسی در گروه اول قرار میگیرد كه ازنظر اين شاخص
هم گونههای يادشده مناسه صنعت كاغذ هستند.

جدول  -6نتایج آمارهای توصیفی ضرایب بیومتری چوب سوزنیبرگان وارداتی
گونههای سوزنیبرگ

ضريه انعطاهپذيری (درصد)

نسبت درهمرفتگی

نسبت رانکل

كاج كاشفی

79/51 )6/82(d

65/90 )12/92( d

0/26 )0/11(a

كاج سیاه

68/25 )8/06( a

73/50 )17/09( a

0/48 )0/17(c

كاج تدا

78/40 )9/12( cd

70/94 )18/82(bc

0/29 )0/16( ab

كاج رادياتا

80/01 )5/33( d

57/18 )11/27( a

0/25 )0/08( a

كاج دريايی

77/92 )6/75( bcd

73/32 )12/47( bc

0/29 )0/11(ab

كاج بروسیا

74/51 )9/98( bc

76/23 )14/73( c

0/36 )0/19( b

73/90 )8/44(b

74/27 )14/98( c

0/37 )0/15( b

81/54 )5/69( a

74/41 )12/08(c

0/23 )0/08( a

سدرو
كريپتومريای ژاپن

حروه انگلیسی گروهبندی دانکن و اعداد داخل پرانتز انحراه معیار را نشان میدهد.

نسبت درهمرفتگی
بیشیییترين میزان نسیییبت درهمرفتگی متعلق به گونه
بروسیا ( )76/2و كمترين میزان نسبت درهمرفتگی مربوط
به گونه رادياتا ( )57/2بود .بین چوبهای كاج سیییاه ،كاج
تدا و كاج دريايی و همچنین بین چوبهای سدرو  ،كاج
بروسییی یا و كريپتومر يای ژاپنی ازنظر گروهب ندی دانکن
اختته معنیدار مشاهده نشد (جدول .)6
هرچه مقدار ن سبت درهمرفتگی بی شتر با شد كیفیت و
مرغوب یت كاغذ بهبود می يابد ولی برخی از محققان اظهار
داشتند كه مقدار قابلقبول نسبت درهمرفتگی برای صنايع
كاغذسیییازی بیش از  33اسیییت [ ]26كه از اين نظر تمام
گونههای بررسیشده ،مناسه صنعت كاغذسازی هستند.
نسبت رانکل
بیشیییترين میزان نسیییبت رانکل متعلق به كاج سییییاه
( )0/48و كمترين میانگین آن مربوط به گونه كاج رادياتا

( )0/25بود .آزمون دانکن میانگین حا صل از ن سبت رانکل
چوبهای كاج كاشیییفی ،كاج رادياتا و كريپتومريای ژاپن و
همچنین كاج بروسیا و سدرو را در يک گروه طبقهبندی
نمود (جدول  .)6مقدار قابلقبول نسبت رانکل برای صنعت
كا غذسیییازی كمتر از يک اسیییت [ ]26كه گو نه های
بررسیشده از اين نسبت برخوردار بودند.

نتیجهگیری
در اين تحقیق ،خواص فیزيکی و بیومتری چوب
سیوزنیبرگ غیربومی در منطقه رويشیگاهی كوهسیاركنده
نکا در شرق ا ستان مازندران موردبرر سی قرار گرفت .نتايج
آزمون تجزيه واريانس نشیییان داد كه تعنیر گونههای چوبی
بر خواص فیزيکی و بیومتری معنیدار بود .میییانگین
دانسیته چوب كاج بروسیا ،میانگین ضخامت ديواره سلولی
كاج سیییاه و میانگین قطر تراكئید و قطر حفره سییلولی در
كاج كا شفی بی شتر از ساير گونههای سوزنیبرگ غیربومی

... بررسی خواص فیزيکی و بیومتری چوب مهمترين گونههای سوزنیبرگ

 زندهمانی خوب و،سازگاری منا سه با منطقه روي شگاهی
) برای3  و2 در صد فراوانی منا سه به لحاظ كیفی (جدول
.جنگلكاری و صنعت پیشنهاد میشود
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 ه مه، اگر چه ازنظر شییییاخص های بیومتری ال یاه.بود
گونههای موردبررسییی مناسییه برای صیینعت كاغذسییازی
 كاج، كاج بروسیییا،میباشییند ولی كاشییت وسیییع كاج تدا
،رادياتا و كاج سیییاه به دلیل رويش طولی و قطری مطلوب
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Investigation on physical and biometric properties of wood of the most important
coniferous species at Neka low-land (Kuhsarkandeh)

Abstract
In this study, physical and biometric properties of wood and
woody fibers of eight imported coniferous species in
Kuhsarkndh Neka forestry project were studied. For this
purpose, forty eight healthy trees from eight coniferous
species (Pinus taeda, P. radiata, P. Brutia, P. nigra, P.
pinaster, P. longifolia, Cryptomeria japonica and Cedrus
deodara) were selected. A 10 cm disk from each tree was
cut to calculate the physical properties of wood (critical
density and volumetric shrinkage) and fiber biometry
(tracheid dimensions and biometric ratios). After removing
pith of trees, samples were prepared from all over the disk.
The results showed that there is a significant difference
between imported conifers in the terms of physical
properties and fiber biometry. Maximum critical density
and volumetric shrinkage, tracheid length, tracheid
diameter, lumen diameter, cell wall thickness, flexibility
ratio, slenderness ratio, and Runkel ratio belong to P.
Borussia, P. longifolia, P. longifolia, P. longifolia, P.
longifolia, P. Brutia, Cryptomeria japonica, P. Brutia and
Cedrus, respectively. Density, tracheid length and biometric
ratios (flexibility, Raunkel and slenderness) of studied
species were within the desirable range for the production
of paper.
Keywords: conifers, critical density, volumetric shrinkage,
fiber dimensions, biometric ratios.
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