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  چوب درخت بارانکچوب درخت بارانک  ییییااییممییو شو ش  ییککییززییفف  ،،ییومترومترییبب  ،،ییآناتومآناتوم  ییهاهاییژگژگییوو

  سنگده مازندران(سنگده مازندران(  هایهای: جنگل: جنگلییموردمورد  یی)مطالعه)مطالعه  

 

  

 چکیده

 استفاده مکانا تواندمی جنگلی هایدرختچه و درختان چوب روی بر بنیادی مطالعات
 یهاگونه طالعاتیا بانک ایجاد به منجر یا سازد، آشکار مختلف مصارف در آنها را از

 تیدرخ هایگونه از( .Sorbus tominalis L) بارانک. شود کشور چوبی مختلف
 برخی همطالع این در. است ارسباران و هیرکانی هایجنگل ارزش با و کمیاب
 بررسی وردم بارانک درخت چوب شیمیایی و فیزیکی بیومتری، آناتومی، هایویژگی

 شده قطع رختاندیسک د از تحقیق این در هاستفاد مورد هاینمونه. است گرفته قرار
بارانک  درخت داد نشان هابررسی. شدند تهیه مازندران استان سنگده هایجنگل در

 دگی باالیییهمکش و( kg m 832-3دانسیته با) متراکم و فشرده بسیار چوبی دارای
 ساالنه یهاحلقه بین مشخص مرز نبود علت به بارانک چوب. درصد( است 83/15)
 آوند پراکنده الًآناتومی کام نظر از این چوب. ندارد ایبرجسته نقوش یطور ظاهر هب

 زا اثری و بوده یکبار و بلند هاآوند. باشندمی منفرد اغلب آوندی آن عناصر و بوده
 رویشی ایهحلقه مرز. شودنمی دیده چوب عرضی برش در مسلح غیر چشم با آنها
-پره. است تمایز قابل پایان ی چوبفشرده فیبر یفرد سه تا دو با تنها چوب این در

 در اصیخ نقش و هستند ردیفه تک گاهی و ردیفه دو اغلب و ناهمگن چوبی های
 نمیانگی و بوده فیبر تراکئید نوع از گونه این الیاف. ندارند چوب مختلف هایبرش
. شد گیریاندازه میکرون 33/9 و 1575 ترتیب به آنها دیواره ضخامت و طول

 ترتیب به یزن چوب این خاکستر و استخراجی مواد لیگنین، مقادیر سلولز، میانگین
مال از شهای های با ارزش جنگلحفظ گونه. بود درصد8/0و  3/2 ،9/18 ،8/49

 د.جمله بارانک، باید در دستور کار متولیان منابع طبیعی قرار بگیر

 .ازندرانم ،یرکانیه هایگلجن اف،یال یومتریبارانک، ب ،یآناتوم: يکلید واژگان

 1یحامد آقاجان

 *2یمحسن بهمن

 3یگهروئ یسیرئ نایم

 4یسیس یداود افهام

 5فرهاد کول

 دانشگاه علوم ،یگروه جنگلدار یدانش آموخته دکتر 1
 رانیا ،یسار ،یسار یعیو منابع طب یکشاورز
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ه ارشد گروه علوم جنگل، دانشگا یارشناسک یدانشجو 3
 رانیشهرکرد، شهرکرد، ا

 نابعده مچوب و کاغذ، دانشک عیگروه علوم و صنا اریاستاد 4
 رانیدانشگاه تهران، کرج، ا ،یعیطب
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 مقدمه
 هایجنگل كمیاب و ارزش با درختی هایگونه از يکی

باشد كه معروف به خاويار می بارانک درخت كشور شمال

 Sorbusعلمی نام با بارانک. های شمال ايران استجنگل

torminalis Crantz  پستانک جنس از درختی (Sorbus) 

-جنگل در دارد و تعلق (Rosaceae) گلسرخیان تیره به و

 ارسباران و (،گرگان مازندران گیالن،) هیركانی های

 بصورت گونه اين. ]2، 1[است  پراكنده (شرقی آذربايجان)

. دارد حضور باالبند و بند میان هایراشستان در و انفرادی

 قطرمیانگین  سال است؛ 200 تا 100 اغلب آن زيستی دير

 15-25 و سانتیمتر 90تا  60 ترتیب به نیز آن ارتفاع و

 34 ارتفاع كشور داخل مطالعات در البته. ]3[باشد می متر
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-پايه برای نیز سانتیمتر100 از بیش سینه برابر قطر و متر

رويشگاه طبیعی . ]4[است  شده گزارش بارانک از هايی

ر بسیاری از نواحی شمالی اروپا، بعضی از مناطق بارانک د

بريتانیا )انگلستان و ولز( ، غرب روسیه تا شمال ايران و 

های آفريقای شمالی تا دريای بالتیک همچنین از كوه

)شرق دانمارک، لهستان( و در آلمان، سوئیس، فرانسه، 

پايین ترين . ]5[شوند اتريش و جمهوری چک يافت می

متر باالتر از سطح دريا در  170آن در  ارتفاع پراكنش

كال نوشهر و باالترين نقطه استقرار آن جنگل صالح الدين

-متر باالتر از سطح دريا در جنگل كالردشت می 2700

بند و باالبند در ارتفاع های میانو اغلب در جنگل باشد

های شمال متر از سطح دريا در جنگل 2100تا   800

 ایفشرده و ريز بافت بارانک . چوب]6[شوند ايران ديده می

 ابزار يا و هنری اشیاء ساخت در اغلب رو اين دارد، از

 درختان ساالنه استحصال میزان. شودمی استفاده موسیقی

 مترمکعب هزار چند از بیش اروپا اتحاديه كل در بارانک

 چوبی هایروكش تهیه در اغلب نیز مقدار همین و نیست

   .]7[ دارد كاربرد تزئینی

 درختان روی بر شده انجام مطالعات كشور، داخل در

 درخت و فیزيولوژی و فنولوژی به مربوط اغلب بارانک

 شناسیچوب مطالعات. است بوده آن شناسیهمچنین بوم

 حتی و است محدود بسیار بارانک در ايران درخت روی بر

 نشده آن به ایاشاره نیز شناسیچوب قديمی كتب در

 درخت چوب روی بر شده گزارش مطالعه تنها. است

است ( 2014) همکاران و Golbabaei به مربوط بارانک

 سه در بارانک چوب مکانیکی هایويژگی ايشان .]8[

 مطالعه مورد را( گلستان و سنگده اسالم،) متفاوت رويشگاه

 .   است شده خالصه 1 جدول نتايج آن در كه دادند قرار

 .]8[ مختلف هایرویشگاه در بارانک درخت چوب یکیمکان هایمقاومت -1 جدول

 مکانیکی هایويژگی دانسیته رويشگاه

 استاتیک خمش
N/mm2 

 الیاف موازی فشار

N/mm2 
 آنی خمش

Nm 
 الیاف موازی برش

N/mm2 
 37/10 75/2 41/41 25/84 590 اسالم

 89/9 46/2 75/41 21/92 600 سنگده

 59/9 18/2 25/38 22/91 580 گلستان

 

 گونه يک عنوان به نیز تركیه كشور در بارانک درخت

 با ایاليهچوب ساخت امکان و بوده توجه مورد رشد تند

 اعالم( 2009) همکاران و Kol. است شده بررسی آن

 aucuparia Sorbus گونه از شده تولید ایاليهچوب كردند

 شده ساخته ایاليه هایچوب با رقابت برای كافی كیفیت

 گونه اين البته. دارد را تجاری چوبی هایگونه ساير از

 در. ]9[ است S. torminalis گونه از متفاوت كامالً درختی

 Sorbus درختی گونه S. torminalis گونه بر عالوه اروپا

domestica خانواده يک از دو هر اگرچه. دارد وجود نیز 

 آنها چوب كیفیت و شناسی درخت هایويژگی اما هستند

 (2004) همکاران و Schoch. ]10[است  متفاوت مالًكا

 باآوند  ای پراكندهگونه S. torminalisگزارش كردند 

های طولی در نامشخص است كه پارانشیم ساالنه هایحلقه

 (2011همکاران ) و Ďurkovič. ]11 [آن آوندگريز هستند

های های آناتومی و شیمیايی چوب تعدادی از گونهويژگی

 مطالعه مورد S. torminalis یبه استثنا را Sorbusجنس 

 بخش نیمه مطالعه مورد های. چوب اغلب گونهدادند قرار

 همه آنها دارای S. ariaگونه  یبه استثنا و بوده ایروزنه

 .]12[بودند  ساده دريچه با آوندهايی

 نآ تحمل به توجه با و بوده ارزشمند بسیار درخت اين

 و( بیشتر حتی و ماهه دو) شکیخ مدت كوتاه هایدوره به

 گرم مناطق در كاریجنگل برای آفتاب، نور مستقیم تابش

 شد گفته آنچه به توجه . با]7[شود می توصیه خشک و

 چوب روی بر كشور داخل در ويژه به زيادی تحقیقات

رزش ابا توجه به جايگاه با . است نشده انجام بارانک درخت

 مطالعه اين از ، هدفهای شمال ايرانبارانک در جنگل

-ويژگی و الیاف مورفولوژی و چوب آناتومی دقیق بررسی

 . است بارانک درختان چوب شیمیايی-فیزيکی های
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 هاروش و مواد

 جنگلداری طرح از سنگده هایجنگل در پژوهش اين

 66 شماره آبخیز حوزه از رود شیرين حوزه زير در پاردوكال

 با فوق طرح. شد انجام كشور شمال هایجنگل الف

 كیلومتری 60 حدود در هکتار 2347 حدود مساحتی

 است. شده واقع ساری شهرستان
 

 و دانسیته) فیزیکی هایویژگی گیریاندازه

 ( کشیدگیهم

 ISO( 2014) استاندارد از دانسیته گیریاندازه برای

 ISO( 2016) استاندارد از همکشیدگی برای و  13061-2

 از نمونه 30 تعداد .]14، 13[شد  استفاده 13061-14

 با( ديسک هر از نمونه 10) هاديسک مختلف هایبخش

 3mm 20 × 20  ×30( طول×  شعاعی×  مماسی) ابعاد

 درجه 103 آون داخل در برش از پس هانمونهشد.  تهیه

 از پس و شده خشک ثابت، وزن به دنیرس تا گرادیسانت

 یریگ اندازها ( آنه0m) یاجاق خشک وزن( و 0d) ابعاد آن

 وزن كاهش كه شد نییتع یزمان یاجاق خشک وزن. شد

 از كمتر ساعت 4 یزمان فاصله در یمتوال یریگاندازه دو

 سیكول از هانمونه ابعاد یریگاندازه یبرا. بود گرم 05/0

 یتالیجيد یترازو از وزن یریگاندازه یبرا و متریلیم 01/0

 آب در هامونهن بعد مرحله در. شد استفاده گرم 01/0

( یورغوطه هفته کي) آب با اشباع از پس و شده ورغوطه

( sdمجدد وزن و ابعاد ) یریگمورد اندازه سیخ حالت در

 یبحران و( oD) خشک تهیدانس انيپا درگرفتند.  قرار

با  آنها( β) یدگیدرصد همکش نیهمچن و( BD) هانمونه

 شد.  یریگاندازه 3 تا 1استفاده از روابط 

بطه را
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 آناتومی چوب هایویژگی بررسی

 برای و شده تهیه هاديسک از كوچک نمونه تعدادی

-مقطع از قبل هانمونه. شدند استفاده آناتومی هایبررسی

 /مقطر آب 1 به 10 محلول در هفته يک مدت به گیری

 گرادسانتی درجه 50 آون در و شده ورغوطه یرينگلیس

 شعاعی، مقاطع لغزشی میکروتم يک با سپس .گرفتند قرار

 تهیه میکرومتر 10 تقريبی ضخامت به عرضی و مماسی

 آب شدهرقیق محلول با رنگبری از پس مقاطع. شد

 رنگ آمیزی تکنیک با ،(درصد 33 آبی محلول) آكسیژنه

( درصد 5/0 آبی محلول) ابلوآستر/سافرانین در دوگانه

 و گیریآب دائمی هایالم تهیه سپس. شدند آمیزیرنگ

و  Gärtner توسط شده گفته روش طبق هانمونه تثبیت

Schweingruber (2013 )شد  انجام كانادابالزام چسب و

-بزرگ در نوری میکروسکوپ با شده تهیه هایالم. ]15[

 تصاوير و تندگرف قرار مطالعه مورد مختلف هاینمايی

 هاچوب نمونه های آناتومیويژگی .شد تهیه میکروسکوپی

 شناسايی برای های میکروسکوپیويژگی فهرست اساس بر

 هایالمللی آناتومیستبین انجمن برگان كه توسطپهن

 .]16[شد  منتشر شده است بررسی (IAWA)جهان  چوب

 

 ندهاآو و الیاف بیومتری هایویژگی گیریاندازه

 ،آوندها و الیاف بیومتری خصوصیات گیریاندازه برای

 تجها در میلیمتر 10×15 ابعاد با كبريتی چوب هایتراشه

 مختلف هایبخش از میلیمتر 2 ضخامت و مماسی

 آزمايش لوله داخل در هانمونه سپس. شد تهیه هاديسک

 و %30 هیدروژن پراكسید) فرانکلین محلول با دارسرپیج

. ]17[شدند  ورغوطه( 1 به 1 نسبت هب%  70 استیک اسید

 درجه 70 آون در هالوله الیاف وابری برای ادامه در

-نهنمو پايان در. گرفتند قرار ساعت 24 مدت به سانتیگراد

 یبرف ابعاد گیریاندازه برای. شدند آمیزیرنگ و شستشو ها

)طول، قطر كلی، قطر حفره سلولی و ضخامت ديواره 

 میکروسکوپ يک قطر مماسی( از آوند )طول و سلولی( و

 ديسک هر از. شد استفاده مدرج چشمی به مجهز نوری

. دش ها استفادهگیریاندازه و آوند برای فیبر 50 حداقل

-ندازها برای و برابر 40 بزگنمايی از آوند و فیبر طول برای

 هاستفاد برابر 400 بزرگنمايی از گیری ابعاد مقطع آنها

 هر به مربوط ضرايب مدرج الم از دهاستفا با پايان در. شد

م و ها به طور مستقیگیریاندازه. شد محاسبه نمايیبزرگ

 بدون تصوير برداری انجام شد. 
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  چوب شیمیایی ترکیبات گیریاندازه

( استخراجی مواد لیگنین، سـلولز،) شـیمیايی تركیبات

 طبق. شـد گیریاندازه تکرار سه در چوب خاكستر و

 تهیه هایديسک بقايای از ]T 257 om-85  ]18استاندارد 

 مطابق سپس. شد آماده كافی مقداری به چوب آرد شده

 مقدار و شیمیايی تركیبات مربوطه هایروش و 2 جدول

 .  شد گیریاندازه چوب خاكستر

 

 چوب خاکستر و شیمیایی ترکیبات گیریاندازه به مربوط هایروش -2جدول 

 توصیف   استاندارد شرح

 غلیظ نیتريک اسید از استفاده با ]Pettersen   ]19(1984)  لولزس

 درصد 72 سولفوريک اسید از استفاده با T 222 om-98  [20] لیگنین

 استون/الکل از استفاده با T 204 om-88 [21] استخراجی مواد

 درجه C° 525 كوره در چوب كامل احتراق T 211 om-93 [22]  خاكستر

 

  نتایج
  چوب ظاهری هاییویژگ

 داده نمايش بارانک چوب مختلف مقاطع 1 شکل در

 به متمايل رنگ كم ایقهوه رنگ به چوب. است شده

 برش در. دارد ريزی بسیار و فشرده بافت و بوده حنايی

 و بوده مشاهده قابل سختی به ساالنه هایحلقه مرز عرضی

 (.الف 1 شکل) شوندنمی ديده مسلح غیر چشم با آوندها

. باشندنمی لمس قابل آوندی شیارهای طولی مقاطع در

 جزئی بسیار ساالنه هایحلقه از حاصل پارابلوئیدی نقوش

 مقطع در(. ب 1 شکل) نیستند محسوس خیلی و بوده

 بسیار هایمگس پر صورت به چوبی هایپره اثر مماسی

 1 شکل) هستند تشخیص قابل حنايی رنگ به و كوچک

ای بر روی ( نیز در مطالعه2008)ان و همکار Safdari (.ج

های صنعتی ايران، گزارش شناسايی ماكروسکوپی چوب

برابر نیز  30نمايی كردند آوندهای اين گونه حتی با بزرگ

 .]23 [به سختی قابل مشاهده است 

 
های ساالنه دهنده مرز حلقهنشان هانماعرضی، مکان مقطع: الف بارانک، چوب مختلف مقاطع از شده تهیه ماکروسکوپی تصاویر -1 شکل

دهنده نقوش پاربلوئیدی بسیار ظریف حاصل از دوایر ساالنه است. نما نشانمکان مماسی، مقطع: اند. بهستند که به سختی قابل مشاهده

 های بسیار ریز است. های چوبی به شکل پرمگسیدهنده اثر پرهنما نشانشعاعی، مکان مقطع: ج
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 ی چوبهای فیزیکویژگی

 یدگیو همکش یتهدانس یریگنتايج مربوط به اندازه

جـزء بارانک آمده است. چـوب  3چـوب بارانک در جدول 

آن  خشک و پايه و جرم ويژه هبود سنگین وزنهای چوب

 دانسیته .گیری شداندازه 688و  kg m 832-3به ترتیب 

 مقاديراز  بیشتر یاربس بارانک چوب یآمده برا بدست

 ( است2014و همکاران ) Gholbabeiتوسط  گزارش شده

 یتهدانس گیریاندازه روش به خود مطالعه در ايشان. ]8[

احتماالً  ياسبز  یتهدانس رسدمی نظر به اما اندنکرده اشاره

 پايگاه در. است شده گزارشچوب  یبحران یتهدانس

-http://www.wood) اطالعاتی بانک چوب

database.com )خشک حالت درنک بارا چوب دانسیته 

 يرشده است كه با مقاد یانبر مترمکعب ب یلوگرمك 770

 دانسیتهاست.  يسهمطالعه قابل مقا ينبدست آمده در ا

 برای شده گزارش مقادير از شده، مطالعه بارانک چوب

 kgدرخت ممرز ) يا( و kg m 820-3) انجیلی درخت چوب

3-m 008 )همکشیدگی مقادير. ]25، 24[است  بیشتر 

 يربوده و با مقاد یآن منطق یتهنسبت به دانس ب بارانکچو

 یدگیدرصد واكش 2/15چوب ممرز ) یگزارش شده برا

توان چوب بارانک را می .]25[است  مقايسه قابل( یحجم

بندی هايی با درصد همکشیدگی زياد طبقهدر گروه چوب

( دانسیته خشک و پايه 2009)و همکاران  Korkutنمود. 

و  kg m  737-3را به ترتیب   aucuparia LSorbus.گونه 
3-kg m  536  26[گزارش نمودند[ . 

 میانگین مقادیر خواص فیزیکی چوب بارانک -3جدول 

 انحراف معیار میانگین ويژگی مورد اندازه گیری

 45 832 دانسیته خشک

 58 688 دانسیته بحرانی

 5/1 8/5 درصد همکشیدگی شعاعی

 2/2 3/9 درصد همکشیدگی مماسی

 72 8/15 درصد همکشیدگی حجمی

 

 چوب آناتومی

 بر بارانک گونه چوب آناتومی ويژگیهای 4 جدول در

 المللیبین انجمن میکروسکوپی هایويژگی فهرست اساس

 .]16[است  شده تنظیم جهان چوب هایآناتومیست

شده  یمفهرست تنظ ينبر اساس ا يژگیهر و هایشماره

 است. 

  
 جهان وبچ هایآناتومیست المللیبین انجمنهای آناتومی چوب بارانک براساس فهرست ت ویژگیفهرس -4جدول

 میانگین طول آوند رشد حلقه

 میکرون 800 ≥میانگین طول آوند  -54 ساالنه مشخص رشد حلقه -1

 تخلخل
تا  9/582غییرات از دامنه ت 999 ± 61/78میانگین طول آوند  -55

 آوند 150گیری اندازه تعداد میکرون 2/1306

 زمینه بافت فیبرهای پراكنده آوند -5

 ای مشخصفیبرها با منافذ هاله -62 آوند چیدمان

 پارانشیم شبیه فیبری نوارهای و شدهتقسیم فیبرهای ی اريب/ يا شعاعیبا الگو -7

 )معمولی( نشدهتقسیم فیبرهای-66 آوندها بندیگروه

 فیبر دیواره ضخامت (بیشتر يا%  90)  منفرد غالباً آوندها -9

 ضخیم تا نازک ديواره با فیبرها - 69 منفرد آوندهای پیرامون

 بریف طول نیانگیم داربه شکل گوشه پیرامون آوندهای منفرد -10

 میکرون 900-1600طول الیاف از  -72 آوندی دریچه

 نرده 10- 20 تعداد با نردبانی آوندیبین دريچه -16
دامنه تغییرات از  میکرون 1574 ± 4/184ین طول فیبر میانگ -74

 فیبر. 150گیری تعداد اندازه میکرون 1953تا  1034
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 آوندگریز طولی هایپارانشیم اندازه و چیدمان =آوندی بین منافذ

 ارانشیم طولی پراكنده تا گروهیپ -77 متقابل آوندی بین منافذ -21

 ینوار یطول هایپارانشیم میکرون 4 از كوچکتر -24

 م طولی در نوارهای باريک تا حداكثر سه سلولپارانشی -86 چوبی هایپره و آوندها بین منافذ

 پارانشیم رشته طول/طولی هایپارانشیم هایسلول نوع آوندی ینب منافذ مشابه مشخص؛ هاله با پره و آوند بین منافذ  -30

 شیمپاران تهرش هر در سلول (4-3)چهار  -92 مارپیچی ضخامت

 پهنای پره چوبی است موجود آوندی عناصر در مارپیچی ضخامت -3

 لسلو 3تا  1های چوبی پهنای پره -97 ترباريک آوندی عناصر در فقط مارپیچی ضخامت -39

 های چوبیپره ارتفاع آوندی حفرات مماسی قطر میانگین

 میلیمتر 1 از بیش -102 کرونیم 100-50 -41

تا  3/26رات از دامنه تغیی 4/55 ± 1/12آوند  یقطر مماس یانگینم -44

 آوند 150 گیریاندازه تعداد میکرون 2/84
 پره سلولی ترکیب

 مربع میلیمتر هر در آوند تعداد
 ی ايستادههاسلول رديف 2-4  با خوابیده نوع از پره بدنه هایسلول -107

 پره حاشیه در

 میلیمتر هر در پره تعداد مربعآوند در هر میلیمتر  100تا  40 -49

ز ادامنه تغییرات  عدد 81 ± 18یانگین آوند در هر میلیمتر مربع م -51

 عدد 30گیری تعداد سطح مورد اندازه عدد در هر میلیمتر مربع 98تا  65
 یلیمترمپره در هر  4-12بین  -115

 

 عرضی مقطع

 نهساال هایحلقه بوده و مرز آوند پراكنده بارانک چوب

و اندكی كاهش در فراوانی و  فشرده فیبر رديف سه تا دو با

 منفرد اغلب هاآوند. است تمايز قابل سختی ابعاد آوندها به

 در (و گاهی سه تايی) دوتايی صورت به ندرت به و بودند

(. الف 2 شکل) شوندمی يا شعاعی ديده مماسی جهت

نده تا و حالت پراك بود آوندگريز طولی هایپارانشیم

 گاهی ولی بود، مماسی آرايش آنها اغلب گروهی داشتند.

(. ب 2 شکل) شدند ديده نیز شعاعی نوارهای در اوقات

 به آنها سلولی حفره ولی بودند ضخیم ديواره دارای الیاف

 اثر بر آوندها محیط(. ج 2 شکل) است مشاهده قابل آسانی

 عرضی مقطع ابعاد. بود دارگوشه اغلب الیاف فشار

 جدار طريق از فقط و بود الیاف مشابه طولی هایپارانشیم

 3 شکل) هستند تمايز قابل تربزرگ سلولی حفره و ترنازک

 .(ج

 
های ساالنه با چندین ردیف فیبر فشرده به سختی مختلف، الف: مرز حلقه هاینماییبزرگ در بارانک چوب عرضی مقطع -2 شکل

است، ج: فیبر با دیواره  مماسیو  یبه صورت شعاع یطول هایپارانشیم آوندگریز آرایش هندهدنشان نماهامکان: مشخص هستند، ب

 نما(.مکان)ضخیم و بیشتر از قطر حفره سلولی آنها 
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  مماسی مقطع

 رديفه تک گاهی يا و رديفه دو اغلب چوبی هایپره

 از و بلند طولی هایپارانشیم(. الف و ب 3 شکل)  هستند

 3 شکل) انديافته تشکیل اكثر پنج سلولحد تا سه مجموع

 . (ج

 

 
-نماها(، ب: پرهمکان)های چوبی دو ردیفه و گاهی تک ردیفه مختلف، الف: پره هاینماییبزرگ در بارانک چوب مماسی مقطع -3 شکل

نماها(، ج: مکان)آنها وجود دارد اند که یک تا سه ردیف سلول پارانشیم ایستاده در انتهای های خوابیده تشکیل شدههای چوبی از سلول

 نما(.مکان)های طولی بلند و سه تا پنج سلولی پارانشیم

 

  شعاعی مقطع

-ناهمگن بودند. بدنه اصلی آنها از سلول چوبی هایپره

 رديف تا سه های خوابیده تشکیل يافته است اما يک

 شودديده می انتها دو در ايستاده پارانشیمی هایسلول

 از الیاف بودند. كريستال فاقد چوبی هایپره (.فال 4 شکل)

 است ایهاله آنها روی منافذ و بوده تراكئیدی فیبر نوع

با  نردبانی نوع از آوندها بین هایدريچه(. ب 4 شکل)

میدان  در موجود منافذ(. ب 5 شکل) نرده بود 10 حداقل

 صورت به و بوده بزرگ آوندها و های چوبیپره برخورد

منافذ بین آوندها  (.د 4 شکل) شوندمی ديده گرد منافذ

ای و متقابل بودند و اندازه آنها تفاوت چندانی با هاله

های چوبی با آوندها نداشت، های میدان برخورد پرهسلول

های مارپیچی بسیار همچنین در برخی آوندها ضخامت

 دم اغلب آوندها (. انتهای5شد )شکل ظريف ديده می

های آناتومی اغلب ويژگی(. 5 شکل) داشت نسبتاً بلند

 Dallwitzو  Richterچوب بارانک با آنچه قباًل توسط 

گزارش  (2004) همکاران و Schochو همچنین ( 2000)

. ]11، 27[ دارد یهم خوان به استثنای يک مورد شده است

آوندی، در درختان مطالعه های بیندر اين تحقیق دريچه

ای بود و هیچ دريچه سادهشده كاماًل از نوع نردبانی 

 (2004) همکاران و Schochمشاهده نشد، در حالیکه 

 و  Richterمنافذ بین آوندی گونه بارانک را ساده و 

Dallwitz(2000 )ساده و به ندرت نردبانی گزارش كرده-

 اند.   
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یچه نردبانی، ج: نما(، ب: آوند با درمکان)وبی های پارنشیمی ایستاده در انتهای پره چالف: سلول بارانک، چوب شعاعی مقاطع -4 شکل

 ما(. نمکان)دها های چوبی و آوننما(، منافذ درشت و گرد در میدان برخورد پرهمکان)ای در دیواره شعاعی الیاف تراکئیدی منافذ هاله

 

 
 پیچی ظریف قابل مشاهده است.های مارآوند و فیبر جداسازی شده چوب بارانک: دم در هر دو انتهای آوند و ضخامت -5شکل 

 بیومتری الیاف و آوندها 

چوب  یآوندها وبه بیومتری الیاف  مربوطهای ويژگی 

طول  است. میانگین شده خالصه 4بارانک در جـدول 

اغلب  یبرا شده گزارش مقادير از باالتربارانک  یافال

 براساس .]25[است ( یکرونم 1250برگان )پهن

 یکروسکوپیم هاییهرست ويژگف در موجود بندیطبقه

 الیاف طول (IAWAبرگان )پهن چوب یشناساي یبرا

( میکرون 1600 تا 900) متوسط الیاف طبقه در بارانک

 نیز بارانک گونه الیاف ديواره ضخامت .]16[گیرد یقرار م

 یانگینمثال م یبرا های ايرانی باال استدر بین گونه

 5 از كمتر در اغلب صنوبرها یسلول يوارهضخامت د

 [میکرون است 9میکرون و در بلوط ايرانی كمتر از 

 بارانک گونه در نیز آوندها طول . میانگین] 30,29,28

 برگانپهن ساير برای شده گزارش متوسط از بلندتر بسیار

 توسکای بودن طول آوندهای بلند طور مثال به. است.

یکرون م 820و در حدود  معروف است یاربس قشالقی

 .]25[شده است گزارش 
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 و آوندها در چوب بارانک افیال ابعاد نیانگیم -5 جدول

 اریمع انحراف (کرونی)م نیانگیم  شرح

 4/184 1575 افیال طول

 9/2 2/24 افیال یكل قطر

 2/2 6/5 یسلول حفره قطر

 67/1 3/9 یسلول وارهيد ضخامت

 6/78 999 آوندها طول

 1/12 4/55 آوندها قطر

 

 شیمیایی های گیویژ

 5 جدول در بارانک چوب شیمیايی تركیبات درصد

برگ میزان متوسط سلولز های پهندر گونه .است شده ارائه

درصد است،  17-25درصد و مقدار لیگنین  45-40

درصد  10همچنین مقدار مواد استخراجی در آنها كمتر از 

 .S. aria ،Sشامل  Sorbusجنس  هایگونه . در]28[است 

zuzanae ،S. montisalpae ،S. haljamova ،S. 

chamaemmespilus  وS. aucuparia 19 لیکنین مقدار-

 3-5 یمواد استخراج درصد و 28-30سلولز  درصد، 16

 بارانک گونهبا  يسهمقا دركه  اعالم شده استدرصد 

 مواد كمتر، سلولز مقادير دارایشمال  هایجنکل

 ينا .]12[است  ابریبر تقريبا لیکنین و بیشتر استخراجی

  رويشکاه كیفیت مانند عواملی از  یناش تواندمی هاتفاوت

 . به]31[باشد  جنکل پرورش و مديريت و محیطی شرايط

مقدار لیگنین بدست آمده برای چوب بارانک  یطور كل

تر است اما درصد برگان پايیننسبت به میانگین اغلب پهن

 . ]32[سلولز آن تفاوت زيادی ندارد 

 

 بارانک چوب شیمیایی ترکیبات درصد میانگین -6جدول 

 خاكستر استخراجی مواد لیگنین سلولز ويژگی

 8/0±2/0 3/2±6/0 8/18±5/1 9/49±6/3 بارانک

 4/0 2 22 49 راش*

 3/0 2 29 43 نوئل* 
* ]21[ 

 

 گیرینتیجه
 چوب بارانک پراكنده آوند بوده و دارای دانسیته بسیار

ی صنعت یمهو ن یصنعت یكاربردها در تواندیم است كه باال

تفاوت زيادی در آناتومی  .یرداستفاده قرار گ مورد مختلفی

چوب درختان بارانک مطالعه شده در اين تحقیق با آنچه 

های مشابه در خارج از كشور انجام شده بر روی گونه

مشاهده نشد. تنها مورد استثناء دريچه بین آوندی بوده كه 

طالعه شده در اين تحقیق از نوع نردبانی بود برای چوب م

در حالیکه بر پايه منابع اين نوع از دريچه به طور اتفاقی و 

شود. میزان سلولز چوب نادر در گونه بارانک ديده می

برگان ولی دارای لیگنین بارانک در دامنه مقادير ساير پهن

شود برای شناخت بهتر و بیشتر  شنهاد مییيكمتری است. 

مانند میزان مقاومت و دوام  هاويژگیساير بارانک ب چو

ها و طبیعی اين چوب نسبت به عوامل مخربی مانند قارچ

 .در مطالعات بعدی مورد توجه قرار گیرد ،حشرات

 

 تقدیر و تشکر
از شركت چوب و كاغذ فريم )مهندس سلیمانی و 

مهندس رضايی( بابت در اختیار قرار دادن نمونه های 

 .طالعه كمال تشکر و قدردانی را داريمديسک جهت م
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AAnnaattoommiiccaall,,  bbiioommeettrriiccaall,,  pphhyyssiiccaall  aanndd  cchheemmiiccaall  pprrooppeerrttiieess  ooff  wwiilldd  sseerrvviiccee  ((SSoorrbbuuss  

ttoorrmmiinnaalliiss  LL..))  wwoooodd  ((ccaassee  ssttuuddyy::  SSaannggddeehh  ffoorreessttss  ooff  MMaazzaannddaarraann))  

  

  
Abstract 

Fundamental studies in wood of trees and shrubs can reveal 

the possibility of their utilization in various applications or 

lead to create a database of different wood species. Wild 

service tree (Sorbus torminalis L.) is a rare and valuable tree 

species in Hyrcanian and Arasbaran forests. This study 

investigated some anatomical, biometrical, physical and 

chemical properties of wild service wood. Wood samples 

were cut from Sangdeh forests of Mazandaran. Studies 

showed that wild service tree is extremely compact and dense; 

its average density is 832 kg m-3 and its shrinkage is about 

16%. Growth rings boundaries are indistinct. From 

anatomical view, it is a diffuse-porosity wood and its vessels 

are exclusively solitary, long (999 microns), narrow (55 

microns) and are not visible with naked eye in transverse 

section. Growth ring boundaries can be distinguished by only 

two to three compact fiber layers. Rays parenchyma is 

heterogeneous, and exclusively 2-seriate (partially uniseriate). 

The fibers are of vascular tracheid type with an average length 

and cell wall thickness of 1575 and 9.33 micron, respectively. 

The content of cellulose, lignin, extractives and ash were 

49.8, 18.9, and 2.3 percent, respectively. Preservation of 

valuable tree species of the northern forests such as wild 

service tree should be on the agenda of natural resource 

custodians. 

Keywords: wild service tree, Mazandaran, anatomy, fiber 

biometry, hyrcanian forests. 
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