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ویژگیهای آناتومی ،بیومتری ،فیزیکی و شیمیایی چوب درخت بارانک
(مطالعهی موردی :جنگلهای سنگده مازندران)

چکیده
مطالعات بنیادی بر روی چوب درختان و درختچههای جنگلی میتواند امکان استفاده
از آنها را در مصارف مختلف آشکار سازد ،یا منجر به ایجاد بانک اطالعاتی گونههای
مختلف چوبی کشور شود .بارانک ( )Sorbus tominalis L.از گونههای درختی
کمیاب و با ارزش جنگلهای هیرکانی و ارسباران است .در این مطالعه برخی
ویژگیهای آناتومی ،بیومتری ،فیزیکی و شیمیایی چوب درخت بارانک مورد بررسی
قرار گرفته است .نمونههای مورد استفاده در این تحقیق از دیسک درختان قطع شده
در جنگلهای سنگده استان مازندران تهیه شدند .بررسیها نشان داد درخت بارانک
دارای چوبی بسیار فشرده و متراکم (با دانسیته )832 kg m-3و همکشیدگی باالیی
( 15/83درصد) است .چوب بارانک به علت نبود مرز مشخص بین حلقههای ساالنه
به طور ظاهری نقوش برجستهای ندارد .این چوب از نظر آناتومی کامالً پراکنده آوند
بوده و عناصر آوندی آن اغلب منفرد میباشند .آوندها بلند و باریک بوده و اثری از
آنها با چشم غیر مسلح در برش عرضی چوب دیده نمیشود .مرز حلقههای رویشی
در این چوب تنها با دو تا سه ردیف فیبر فشردهی چوب پایان قابل تمایز است .پره-
های چوبی ناهمگن و اغلب دو ردیفه و گاهی تک ردیفه هستند و نقش خاصی در
برشهای مختلف چوب ندارند .الیاف این گونه از نوع فیبر تراکئید بوده و میانگین
طول و ضخامت دیواره آنها به ترتیب  1575و  9/33میکرون اندازهگیری شد.
میانگین مقادیر سلولز ،لیگنین ،مواد استخراجی و خاکستر این چوب نیز به ترتیب
 2/3 ،18/9 ،49/8و 0/8درصد بود .حفظ گونههای با ارزش جنگلهای شمال از
جمله بارانک ،باید در دستور کار متولیان منابع طبیعی قرار بگیرد.

حامد آقاجانی

1

محسن بهمنی

*2

مینا رئیسی گهروئی
داود افهامی سیسی
فرهاد کول

3

4

5

 1دانش آموخته دکتری گروه جنگلداری ،دانشگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،ساری ،ایران
 2استادیار گروه علوم جنگل دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد،
ایران
 3دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم جنگل ،دانشگاه
شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
 4استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ ،دانشکده منابع
طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 5مربی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه زابل،
زابل ،ایران
مسئول مکاتبات:
bahmani_mohsen_j@yahoo.com

تاریخ دریافت1397/02/12 :
تاریخ پذیرش1397/05/20 :

واژگان کلیدي :آناتومی ،بارانک ،بیومتری الیاف ،جنگلهای هیرکانی ،مازندران.

مقدمه
يکی از گونههای درختی با ارزش و كمیاب جنگلهای
شمال كشور درخت بارانک میباشد كه معروف به خاويار
جنگلهای شمال ايران است .بارانک با نام علمی Sorbus
 torminalis Crantzدرختی از جنس پستانک )(Sorbus
و به تیره گلسرخیان ) (Rosaceaeتعلق دارد و در جنگل-

های هیركانی (گیالن ،مازندران ،گرگان) و ارسباران
(آذربايجان شرقی) پراكنده است ] .[2 ،1اين گونه بصورت
انفرادی و در راشستانهای میان بند و باالبند حضور دارد.
دير زيستی آن اغلب  100تا  200سال است؛ میانگین قطر
و ارتفاع آن نیز به ترتیب  60تا  90سانتیمتر و 15-25
متر میباشد ] .[3البته در مطالعات داخل كشور ارتفاع 34
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متر و قطر برابر سینه بیش از 100سانتیمتر نیز برای پايه-
هايی از بارانک گزارش شده است ] .[4رويشگاه طبیعی
بارانک در بسیاری از نواحی شمالی اروپا ،بعضی از مناطق
بريتانیا (انگلستان و ولز)  ،غرب روسیه تا شمال ايران و
همچنین از كوههای آفريقای شمالی تا دريای بالتیک
(شرق دانمارک ،لهستان) و در آلمان ،سوئیس ،فرانسه،
اتريش و جمهوری چک يافت میشوند ] .[5پايین ترين
ارتفاع پراكنش آن در  170متر باالتر از سطح دريا در
جنگل صالح الدينكال نوشهر و باالترين نقطه استقرار آن
 2700متر باالتر از سطح دريا در جنگل كالردشت می-
باشد و اغلب در جنگلهای میانبند و باالبند در ارتفاع
 800تا  2100متر از سطح دريا در جنگلهای شمال
ايران ديده میشوند ] .[6چوب بارانک بافت ريز و فشردهای
دارد ،از اين رو اغلب در ساخت اشیاء هنری و يا ابزار

موسیقی استفاده میشود .میزان استحصال ساالنه درختان
بارانک در كل اتحاديه اروپا بیش از چند هزار مترمکعب
نیست و همین مقدار نیز اغلب در تهیه روكشهای چوبی
تزئینی كاربرد دارد ].[7
در داخل كشور ،مطالعات انجام شده بر روی درختان
بارانک اغلب مربوط به فیزيولوژی و فنولوژی درخت و
همچنین بومشناسی آن بوده است .مطالعات چوبشناسی
بر روی درخت بارانک در ايران بسیار محدود است و حتی
در كتب قديمی چوبشناسی نیز اشارهای به آن نشده
است .تنها مطالعه گزارش شده بر روی چوب درخت
بارانک مربوط به  Golbabaeiو همکاران ( )2014است
] .[8ايشان ويژگیهای مکانیکی چوب بارانک در سه
رويشگاه متفاوت (اسالم ،سنگده و گلستان) را مورد مطالعه
قرار دادند كه نتايج آن در جدول  1خالصه شده است.

جدول  -1مقاومتهای مکانیکی چوب درخت بارانک در رویشگاههای مختلف ].[8
رويشگاه

دانسیته

ويژگیهای مکانیکی
خمش استاتیک

فشار موازی الیاف

خمش آنی

برش موازی الیاف

N/mm2

N/mm2

Nm

N/mm2

اسالم

590

84/25

41/41

2/75

10/37

سنگده

600

92/21

41/75

2/46

9/89

گلستان

580

91/22

38/25

2/18

9/59

درخت بارانک در كشور تركیه نیز به عنوان يک گونه
تند رشد مورد توجه بوده و امکان ساخت چوباليهای با
آن بررسی شده است Kol .و همکاران ( )2009اعالم
كردند چوباليهای تولید شده از گونه Sorbus aucuparia
كیفیت كافی برای رقابت با چوبهای اليهای ساخته شده
از ساير گونههای چوبی تجاری را دارد .البته اين گونه
درختی كامالً متفاوت از گونه  S. torminalisاست ] .[9در
اروپا عالوه بر گونه  S. torminalisگونه درختی Sorbus
 domesticaنیز وجود دارد .اگرچه هر دو از يک خانواده
هستند اما ويژگیهای درخت شناسی و كیفیت چوب آنها
كامالً متفاوت است ] Schoch .[10و همکاران ()2004
گزارش كردند  S. torminalisگونهای پراكنده آوند با
حلقههای ساالنه نامشخص است كه پارانشیمهای طولی در
آن آوندگريز هستند ] Ďurkovič .[11و همکاران ()2011
ويژگیهای آناتومی و شیمیايی چوب تعدادی از گونههای
جنس  Sorbusرا به استثنای  S. torminalisمورد مطالعه

قرار دادند .چوب اغلب گونههای مورد مطالعه نیمه بخش
روزنهای بوده و به استثنای گونه  S. ariaهمه آنها دارای
آوندهايی با دريچه ساده بودند ].[12
اين درخت بسیار ارزشمند بوده و با توجه به تحمل آن
به دورههای كوتاه مدت خشکی (دو ماهه و حتی بیشتر) و
تابش مستقیم نور آفتاب ،برای جنگلكاری در مناطق گرم
و خشک توصیه میشود ] .[7با توجه به آنچه گفته شد
تحقیقات زيادی به ويژه در داخل كشور بر روی چوب
درخت بارانک انجام نشده است .با توجه به جايگاه با ارزش
بارانک در جنگلهای شمال ايران ،هدف از اين مطالعه
بررسی دقیق آناتومی چوب و مورفولوژی الیاف و ويژگی-
های فیزيکی-شیمیايی چوب درختان بارانک است.
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مواد و روشها
اين پژوهش در جنگلهای سنگده از طرح جنگلداری
پاردوكال در زير حوزه شیرين رود از حوزه آبخیز شماره 66
الف جنگلهای شمال كشور انجام شد .طرح فوق با
مساحتی حدود  2347هکتار در حدود  60كیلومتری
شهرستان ساری واقع شده است.
اندازهگیری ویژگیهای فیزیکی (دانسیته و
همکشیدگی)
برای اندازهگیری دانسیته از استاندارد ()2014
 13061-2و برای همکشیدگی از استاندارد (ISO )2016
 13061-14استفاده شد ] .[14 ،13تعداد  30نمونه از
بخشهای مختلف ديسکها ( 10نمونه از هر ديسک) با
ابعاد (مماسی × شعاعی × طول) 30 × 20 × 20 mm3
تهیه شد .نمونهها پس از برش در داخل آون  103درجه
سانتیگراد تا رسیدن به وزن ثابت ،خشک شده و پس از
آن ابعاد ( )d0و وزن خشک اجاقی ( )m0آنها اندازه گیری
شد .وزن خشک اجاقی زمانی تعیین شد كه كاهش وزن
دو اندازهگیری متوالی در فاصله زمانی  4ساعت كمتر از
 0/05گرم بود .برای اندازهگیری ابعاد نمونهها از كولیس
 0/01میلیمتر و برای اندازهگیری وزن از ترازوی ديجیتالی
 0/01گرم استفاده شد .در مرحله بعد نمونهها در آب
غوطهور شده و پس از اشباع با آب (يک هفته غوطهوری)
در حالت خیس مورد اندازهگیری مجدد وزن و ابعاد ()ds
قرار گرفتند .در پايان دانسیته خشک ( )Doو بحرانی
نمونهها ( )DBو همچنین درصد همکشیدگی ( )βآنها با
استفاده از روابط  1تا  3اندازهگیری شد.
m
رابطه
DB  o
vs
()1
m
رابطه
Do.d  o
vo
()2
رابطه
d s  do

 100
()3
d
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s

بررسی ویژگیهای آناتومی چوب
تعدادی نمونه كوچک از ديسکها تهیه شده و برای
بررسیهای آناتومی استفاده شدند .نمونهها قبل از مقطع-
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گیری به مدت يک هفته در محلول  10به  1آب مقطر/
گلیسیرين غوطهور شده و در آون  50درجه سانتیگراد
قرار گرفتند .سپس با يک میکروتم لغزشی مقاطع شعاعی،
مماسی و عرضی به ضخامت تقريبی  10میکرومتر تهیه
شد .مقاطع پس از رنگبری با محلول رقیقشده آب
آكسیژنه (محلول آبی  33درصد) ،با تکنیک رنگ آمیزی
دوگانه در سافرانین/آسترابلو (محلول آبی  0/5درصد)
رنگآمیزی شدند .سپس تهیه المهای دائمی آبگیری و
تثبیت نمونهها طبق روش گفته شده توسط  Gärtnerو
 )2013( Schweingruberو چسب كانادابالزام انجام شد
] .[15المهای تهیه شده با میکروسکوپ نوری در بزرگ-
نمايیهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفتند و تصاوير
میکروسکوپی تهیه شد .ويژگیهای آناتومی چوب نمونهها
بر اساس فهرست ويژگیهای میکروسکوپی برای شناسايی
پهنبرگان كه توسط انجمن بینالمللی آناتومیستهای
چوب جهان ( )IAWAمنتشر شده است بررسی شد ].[16
اندازهگیری ویژگیهای بیومتری الیاف و آوندها
برای اندازهگیری خصوصیات بیومتری الیاف و آوندها،
تراشههای چوب كبريتی با ابعاد  10×15میلیمتر در جهات
مماسی و ضخامت  2میلیمتر از بخشهای مختلف
ديسکها تهیه شد .سپس نمونهها در داخل لوله آزمايش
سرپیجدار با محلول فرانکلین (پراكسید هیدروژن  %30و
اسید استیک  % 70به نسبت  1به  )1غوطهور شدند ].[17
در ادامه برای وابری الیاف لولهها در آون  70درجه
سانتیگراد به مدت  24ساعت قرار گرفتند .در پايان نمونه-
ها شستشو و رنگآمیزی شدند .برای اندازهگیری ابعاد فیبر
(طول ،قطر كلی ،قطر حفره سلولی و ضخامت ديواره
سلولی) و آوند (طول و قطر مماسی) از يک میکروسکوپ
نوری مجهز به چشمی مدرج استفاده شد .از هر ديسک
حداقل  50فیبر و آوند برای اندازهگیریها استفاده شد.
برای طول فیبر و آوند از بزگنمايی  40برابر و برای اندازه-
گیری ابعاد مقطع آنها از بزرگنمايی  400برابر استفاده
شد .در پايان با استفاده از الم مدرج ضرايب مربوط به هر
بزرگنمايی محاسبه شد .اندازهگیریها به طور مستقیم و
بدون تصوير برداری انجام شد.
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اندازهگیری ترکیبات شیمیایی چوب
تركیبات شـیمیايی (سـلولز ،لیگنین ،مواد استخراجی)
و خاكستر چوب در سه تکرار اندازهگیری شـد .طبق
استاندارد  [18] T 257 om-85از بقايای ديسکهای تهیه

شده آرد چوب به مقداری كافی آماده شد .سپس مطابق
جدول  2و روشهای مربوطه تركیبات شیمیايی و مقدار
خاكستر چوب اندازهگیری شد.

جدول  -2روشهای مربوط به اندازهگیری ترکیبات شیمیایی و خاکستر چوب
شرح

استاندارد

توصیف

سلولز

([19 ] Pettersen )1984

با استفاده از اسید نیتريک غلیظ

لیگنین

]20[ T 222 om-98

با استفاده از اسید سولفوريک  72درصد

مواد استخراجی

]21[ T 204 om-88

با استفاده از الکل/استون

خاكستر

]22[ T 211 om-93

احتراق كامل چوب در كوره  525 °Cدرجه

نتایج
ویژگیهای ظاهری چوب
در شکل  1مقاطع مختلف چوب بارانک نمايش داده
شده است .چوب به رنگ قهوهای كم رنگ متمايل به
حنايی بوده و بافت فشرده و بسیار ريزی دارد .در برش
عرضی مرز حلقههای ساالنه به سختی قابل مشاهده بوده و
آوندها با چشم غیر مسلح ديده نمیشوند (شکل  1الف).
در مقاطع طولی شیارهای آوندی قابل لمس نمیباشند.

نقوش پارابلوئیدی حاصل از حلقههای ساالنه بسیار جزئی
بوده و خیلی محسوس نیستند (شکل  1ب) .در مقطع
مماسی اثر پرههای چوبی به صورت پر مگسهای بسیار
كوچک و به رنگ حنايی قابل تشخیص هستند (شکل 1
ج) Safdari .و همکاران ( )2008نیز در مطالعهای بر روی
شناسايی ماكروسکوپی چوبهای صنعتی ايران ،گزارش
كردند آوندهای اين گونه حتی با بزرگنمايی  30برابر نیز
به سختی قابل مشاهده است ] .[23

شکل  -1تصاویر ماکروسکوپی تهیه شده از مقاطع مختلف چوب بارانک ،الف :مقطع عرضی ،مکاننماها نشاندهنده مرز حلقههای ساالنه
هستند که به سختی قابل مشاهدهاند .ب :مقطع مماسی ،مکاننما نشاندهنده نقوش پاربلوئیدی بسیار ظریف حاصل از دوایر ساالنه است.
ج :مقطع شعاعی ،مکاننما نشاندهنده اثر پرههای چوبی به شکل پرمگسیهای بسیار ریز است.
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 770كیلوگرم بر مترمکعب بیان شده است كه با مقادير
بدست آمده در اين مطالعه قابل مقايسه است .دانسیته
چوب بارانک مطالعه شده ،از مقادير گزارش شده برای
چوب درخت انجیلی ( )820 kg m-3و يا درخت ممرز ( kg
 )800 m-3بیشتر است ] .[25 ،24مقادير همکشیدگی
چوب بارانک نسبت به دانسیته آن منطقی بوده و با مقادير
گزارش شده برای چوب ممرز ( 15/2درصد واكشیدگی
حجمی) قابل مقايسه است ] .[25چوب بارانک را میتوان
در گروه چوبهايی با درصد همکشیدگی زياد طبقهبندی
نمود Korkut .و همکاران ( )2009دانسیته خشک و پايه
گونه  Sorbus aucuparia L.را به ترتیب  737 kg m-3و
 635 kg m-3گزارش نمودند ].[26

ویژگیهای فیزیکی چوب
نتايج مربوط به اندازهگیری دانسیته و همکشیدگی
چـوب بارانک در جدول  3آمده است .چـوب بارانک جـزء
چوبهای سنگین وزن بوده و جرم ويژه خشک و پايه آن
به ترتیب  832 kg m-3و  688اندازهگیری شد .دانسیته
بدست آمده برای چوب بارانک بسیار بیشتر از مقادير
گزارش شده توسط  Gholbabeiو همکاران ( )2014است
] .[8ايشان در مطالعه خود به روش اندازهگیری دانسیته
اشاره نکردهاند اما به نظر میرسد دانسیته سبز يا احتماالً
دانسیته بحرانی چوب گزارش شده است .در پايگاه
(http://www.wood-
چوب
بانک
اطالعاتی
 )database.comدانسیته چوب بارانک در حالت خشک

جدول  -3میانگین مقادیر خواص فیزیکی چوب بارانک
ويژگی مورد اندازه گیری

میانگین

انحراف معیار

دانسیته خشک

832

45

دانسیته بحرانی

688

58

درصد همکشیدگی شعاعی

5/8

1/5

درصد همکشیدگی مماسی

9/3

2/2

درصد همکشیدگی حجمی

15/8

72

آناتومی چوب
در جدول  4ويژگیهای آناتومی چوب گونه بارانک بر
اساس فهرست ويژگیهای میکروسکوپی انجمن بینالمللی

آناتومیستهای چوب جهان تنظیم شده است ].[16
شمارههای هر ويژگی بر اساس اين فهرست تنظیم شده
است.

جدول -4فهرست ویژگیهای آناتومی چوب بارانک براساس فهرست انجمن بینالمللی آناتومیستهای چوب جهان
حلقه رشد

میانگین طول آوند

 -1حلقه رشد ساالنه مشخص

 -54میانگین طول آوند ≤  800میکرون

تخلخل

 -55میانگین طول آوند  999 ± 78/61دامنه تغییرات از  582/9تا
 1306/2میکرون تعداد اندازهگیری  150آوند

 -5پراكنده آوند

فیبرهای بافت زمینه

چیدمان آوند

 -62فیبرها با منافذ هالهای مشخص

 -7با الگوی اريب /يا شعاعی

فیبرهای تقسیمشده و نوارهای فیبری شبیه پارانشیم

گروهبندی آوندها

-66فیبرهای تقسیمنشده) معمولی(

 -9آوندها غالباً منفرد ( % 90يا بیشتر)

ضخامت دیواره فیبر

پیرامون آوندهای منفرد

 - 69فیبرها با ديواره نازک تا ضخیم

 -10پیرامون آوندهای منفرد به شکل گوشهدار

میانگین طول فیبر

دریچه آوندی

 -72طول الیاف از  900-1600میکرون

 -16دريچه بینآوندی نردبانی با تعداد  10- 20نرده

 -74میانگین طول فیبر  1574 ± 184/4میکرون دامنه تغییرات از
 1034تا  1953میکرون تعداد اندازهگیری  150فیبر.
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منافذ بین آوندی =چیدمان و اندازه

پارانشیمهای طولی آوندگریز

 -21منافذ بین آوندی متقابل

 -77پارانشیم طولی پراكنده تا گروهی

 -24كوچکتر از  4میکرون

پارانشیمهای طولی نواری

منافذ بین آوندها و پرههای چوبی

 -86پارانشیم طولی در نوارهای باريک تا حداكثر سه سلول

 -30منافذ بین آوند و پره با هاله مشخص؛ مشابه منافذ بین آوندی

نوع سلولهای پارانشیمهای طولی/طول رشته پارانشیم

ضخامت مارپیچی

 -92چهار ( )4-3سلول در هر رشته پارانشیم

 -3ضخامت مارپیچی در عناصر آوندی موجود است

پهنای پره چوبی

 -39ضخامت مارپیچی فقط در عناصر آوندی باريکتر

 -97پهنای پرههای چوبی  1تا  3سلول

میانگین قطر مماسی حفرات آوندی

ارتفاع پرههای چوبی

 50-100 -41میکرون

 -102بیش از  1میلیمتر

 -44میانگین قطر مماسی آوند  55/4 ± 12/1دامنه تغییرات از  26/3تا
 84/2میکرون تعداد اندازهگیری  150آوند

ترکیب سلولی پره

تعداد آوند در هر میلیمتر مربع

 -107سلولهای بدنه پره از نوع خوابیده با  2-4رديف سلولهای ايستاده
در حاشیه پره

 40 -49تا  100آوند در هر میلیمتر مربع

تعداد پره در هر میلیمتر

 -51میانگین آوند در هر میلیمتر مربع  81 ± 18عدد دامنه تغییرات از
 65تا  98عدد در هر میلیمتر مربع تعداد سطح مورد اندازهگیری  30عدد

 -115بین  4-12پره در هر میلیمتر

مقطع عرضی
چوب بارانک پراكنده آوند بوده و مرز حلقههای ساالنه
با دو تا سه رديف فیبر فشرده و اندكی كاهش در فراوانی و
ابعاد آوندها به سختی قابل تمايز است .آوندها اغلب منفرد
بودند و به ندرت به صورت دوتايی (و گاهی سه تايی) در
جهت مماسی يا شعاعی ديده میشوند (شکل  2الف).
پارانشیمهای طولی آوندگريز بود و حالت پراكنده تا
گروهی داشتند .آرايش آنها اغلب مماسی بود ،ولی گاهی

اوقات در نوارهای شعاعی نیز ديده شدند (شکل  2ب).
الیاف دارای ديواره ضخیم بودند ولی حفره سلولی آنها به
آسانی قابل مشاهده است (شکل  2ج) .محیط آوندها بر اثر
فشار الیاف اغلب گوشهدار بود .ابعاد مقطع عرضی
پارانشیمهای طولی مشابه الیاف بود و فقط از طريق جدار
نازکتر و حفره سلولی بزرگتر قابل تمايز هستند (شکل 3
ج).

شکل  -2مقطع عرضی چوب بارانک در بزرگنماییهای مختلف ،الف :مرز حلقههای ساالنه با چندین ردیف فیبر فشرده به سختی
مشخص هستند ،ب :مکاننماها نشاندهنده آرایش آوندگریز پارانشیمهای طولی به صورت شعاعی و مماسی است ،ج :فیبر با دیواره
ضخیم و بیشتر از قطر حفره سلولی آنها (مکاننما).
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مجموع سه تا حداكثر پنج سلول تشکیل يافتهاند (شکل 3
ج).

شکل  -3مقطع مماسی چوب بارانک در بزرگنماییهای مختلف ،الف :پرههای چوبی دو ردیفه و گاهی تک ردیفه (مکاننماها) ،ب :پره-
های چوبی از سلولهای خوابیده تشکیل شدهاند که یک تا سه ردیف سلول پارانشیم ایستاده در انتهای آنها وجود دارد (مکاننماها) ،ج:
پارانشیمهای طولی بلند و سه تا پنج سلولی (مکاننما).

مقطع شعاعی
پرههای چوبی ناهمگن بودند .بدنه اصلی آنها از سلول-
های خوابیده تشکیل يافته است اما يک تا سه رديف
سلولهای پارانشیمی ايستاده در دو انتها ديده میشود
(شکل  4الف) .پرههای چوبی فاقد كريستال بودند .الیاف از
نوع فیبر تراكئیدی بوده و منافذ روی آنها هالهای است
(شکل  4ب) .دريچههای بین آوندها از نوع نردبانی با
حداقل  10نرده بود (شکل  5ب) .منافذ موجود در میدان
برخورد پرههای چوبی و آوندها بزرگ بوده و به صورت
منافذ گرد ديده میشوند (شکل  4د) .منافذ بین آوندها
هالهای و متقابل بودند و اندازه آنها تفاوت چندانی با
سلولهای میدان برخورد پرههای چوبی با آوندها نداشت،

همچنین در برخی آوندها ضخامتهای مارپیچی بسیار
ظريف ديده میشد (شکل  .)5انتهای آوندها اغلب دم
نسبتاً بلند داشت (شکل  .)5اغلب ويژگیهای آناتومی
ال توسط  Richterو Dallwitz
چوب بارانک با آنچه قب ً
( )2000و همچنین  Schochو همکاران ( )2004گزارش
شده است به استثنای يک مورد هم خوانی دارد ].[11 ،27
در اين تحقیق دريچههای بینآوندی ،در درختان مطالعه
ال از نوع نردبانی بود و هیچ دريچه سادهای
شده كام ً
مشاهده نشد ،در حالیکه  Schochو همکاران ()2004
منافذ بین آوندی گونه بارانک را ساده و  Richterو
 )2000(Dallwitzساده و به ندرت نردبانی گزارش كرده-
اند.
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شکل  -4مقاطع شعاعی چوب بارانک ،الف :سلولهای پارنشیمی ایستاده در انتهای پره چوبی (مکاننما) ،ب :آوند با دریچه نردبانی ،ج:
منافذ هالهای در دیواره شعاعی الیاف تراکئیدی (مکاننما) ،منافذ درشت و گرد در میدان برخورد پرههای چوبی و آوندها (مکاننما).

شکل  -5آوند و فیبر جداسازی شده چوب بارانک :دم در هر دو انتهای آوند و ضخامتهای مارپیچی ظریف قابل مشاهده است.

بیومتری الیاف و آوندها
ويژگیهای مربوط به بیومتری الیاف و آوندهای چوب
بارانک در جـدول  4خالصه شده است .میانگین طول
الیاف بارانک باالتر از مقادير گزارش شده برای اغلب
پهنبرگان ( 1250میکرون) است ] .[25براساس
طبقهبندی موجود در فهرست ويژگیهای میکروسکوپی
برای شناسايی چوب پهنبرگان ( )IAWAطول الیاف
بارانک در طبقه الیاف متوسط ( 900تا  1600میکرون)
قرار میگیرد ] .[16ضخامت ديواره الیاف گونه بارانک نیز

در بین گونههای ايرانی باال است برای مثال میانگین
ضخامت ديواره سلولی در اغلب صنوبرها كمتر از 5
میکرون و در بلوط ايرانی كمتر از  9میکرون است]
 .[ 28,29,30میانگین طول آوندها نیز در گونه بارانک
بسیار بلندتر از متوسط گزارش شده برای ساير پهنبرگان
است ..به طور مثال بلند بودن طول آوندهای توسکای
قشالقی بسیار معروف است و در حدود  820میکرون
گزارش شده است ].[25
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جدول  -5میانگین ابعاد الیاف و آوندها در چوب بارانک
شرح

میانگین (میکرون)

انحراف معیار

طول الیاف

1575

184/4

قطر كلی الیاف

24/2

2/9

قطر حفره سلولی

5/6

2/2

ضخامت ديواره سلولی

9/3

1/67

طول آوندها

999

78/6

قطر آوندها

55/4

12/1

درصد اعالم شده است كه در مقايسه با گونه بارانک
جنکلهای شمال دارای مقادير سلولز كمتر ،مواد
استخراجی بیشتر و لیکنین تقريبا برابری است ] .[12اين
تفاوتها میتواند ناشی از عواملی مانند كیفیت رويشکاه
شرايط محیطی و مديريت و پرورش جنکل باشد ] .[31به
طور كلی مقدار لیگنین بدست آمده برای چوب بارانک
نسبت به میانگین اغلب پهنبرگان پايینتر است اما درصد
سلولز آن تفاوت زيادی ندارد ].[32

ویژگی های شیمیایی
درصد تركیبات شیمیايی چوب بارانک در جدول 5
ارائه شده است .در گونههای پهنبرگ میزان متوسط سلولز
 45-40درصد و مقدار لیگنین  17-25درصد است،
همچنین مقدار مواد استخراجی در آنها كمتر از  10درصد
است ] .[28در گونههای جنس  Sorbusشامل S. ،S. aria
S.
،S. haljamova ،S. montisalpae ،zuzanae
 chamaemmespilusو  S. aucupariaمقدار لیکنین -19
 16درصد ،سلولز  28-30درصد و مواد استخراجی 3-5

جدول  -6میانگین درصد ترکیبات شیمیایی چوب بارانک
ويژگی

سلولز

لیگنین

مواد استخراجی

خاكستر

بارانک

49/3±9/6

18/1±8/5

2/0±3/6

0/0±8/2

راش*

49

22

2

0/4

نوئل*

43

29

2

0/3

* ][21

نتیجهگیری
چوب بارانک پراكنده آوند بوده و دارای دانسیته بسیار
باال است كه میتواند در كاربردهای صنعتی و نیمه صنعتی
مختلفی مورد استفاده قرار گیرد .تفاوت زيادی در آناتومی
چوب درختان بارانک مطالعه شده در اين تحقیق با آنچه
بر روی گونههای مشابه در خارج از كشور انجام شده
مشاهده نشد .تنها مورد استثناء دريچه بین آوندی بوده كه
برای چوب مطالعه شده در اين تحقیق از نوع نردبانی بود
در حالیکه بر پايه منابع اين نوع از دريچه به طور اتفاقی و
نادر در گونه بارانک ديده میشود .میزان سلولز چوب

بارانک در دامنه مقادير ساير پهنبرگان ولی دارای لیگنین
كمتری است .يیشنهاد میشود برای شناخت بهتر و بیشتر
چوب بارانک ساير ويژگیها مانند میزان مقاومت و دوام
طبیعی اين چوب نسبت به عوامل مخربی مانند قارچها و
حشرات ،در مطالعات بعدی مورد توجه قرار گیرد.

تقدیر و تشکر
از شركت چوب و كاغذ فريم (مهندس سلیمانی و
مهندس رضايی) بابت در اختیار قرار دادن نمونه های
ديسک جهت مطالعه كمال تشکر و قدردانی را داريم.

...  فیزيکی و شیمیايی چوب درخت بارانک، بیومتری،ويژگیهای آناتومی
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Anatomical, biometrical, physical and chemical properties of wild service (Sorbus
torminalis L.) wood (case study: Sangdeh forests of Mazandaran)

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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