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سعيد مهدوي 1و مسعودرضا حبيبي

1

چکيده
نياز روزافزون صنايع چوب و کاغذ کشور به منابع چوبي و محدوديتهاي اعمال شده براي
استفاده از جنگلهاي موجود ،چالشهايي را بدين منظور طلب ميکند که بهينهسازي الگوي
بهرهبرداري از آن جمله ميباشد .دنيا در سالهاي اخير به سمت استفاده از چوب درختان کم
قطر و شاخهها روي آورده است .درخت ممرز با توجه به وسعت پراکنش ،مقام اول را در ميان
ساير درختان جنگلي در کشور ما داراست و استفاده صنعتي از شاخههاي اين درخت شايد
بتواند بخشي از کمبود فعلي را جبران کند .اين بررسي نشان داد که ابعاد فيبرهاي چوب شاخه
ممرز داراي اختالف معنيداري با چوب تنه ممرز است .ميانگين کلي طول فيبر تنه ممرز در
ارتفاع برابر سينه سه درخت  1/367 -ميليمتر و براي دو شاخه 1/924 -ميليمتر بدست آمد.
فيبرها در قسمتهاي پايين چوب تنه و نيز مجاور پوست بلندتر هستند .ليکن تغييرات طول فيبر
با جهت طولي اين درخت فقط داراي همبستگي منفي و معنيدار بوده و با جهت شعاعي آن به
دليل دامنه کمتر تغييرات ،همبستگي معنيداري ندارد .طول فيبرهاي تنه ممرز تا سنين نزديک
به  73سال به حداکثر ميرسد و از آن به بعد کوتاهتر ميشود .روند تغييرات طول فيبر شاخهها
از پايين به طرف نوک شاخه داراي الگوي منظمي نميباشد .مقايسه ضرايب کاغذسازي
فيبرهاي تنه با شاخهها نشان داد که بهرغم وجود اختالف معنيدار بين ابعاد فيبرهاي اين دو
قسمت و بيشتر بودن تمامي اين ابعاد براي تنه درخت ممرز ،ضريب درهم رفتگي و رانکل
(پاره شدن) فيبرهاي شاخه ،بيش از تنه ميباشد.
واژههاي کليدي:چوب ممرز ،ابعاد فيبر ،چوب شاخه ،طول فيبر ،قطر فيبر ،ضخامت ديواره
سلولي

E-mail: smahdavi@rifr-ac.ir
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مقدمه
در گذشته نه چندان دور ،چوب جنگلهاي شمال ايران تنها به مصارف سنتي از قبيل
تهيه الوار ،تراورس ،نعل ،دو نعل ،چهار تراش و بهرهبرداريهاي معدودي ميرسيد که
حاصل تجارب گذشتگان در استفاده از چوب تنه درختان بود و چوبهاي کم قطر نظير
شاخه چندان مورد توجه نبودند .پيشرفت در صنايع چوب و کاغذ سبب شد که به
موازات مصارف سنتي ،صنايع مدرن تر با جهش سريعي رونق پيدا کند و به دليل نياز
زياد آنها به چوب ،قسمتهاي کم قطر درخت نظير شاخه نيز مورد توجه قرار گيرند.
استفاده بهينه از همه قسمتهاي درخت ،ارزش افزودهاي را براي اقتصاد کشور به دنبال
دارد که در اين خصوص درخت ممرز به لحاظ وسعت پراکنش و درصد حجمي ،از
جايگاه ويژهاي برخوردار است (جدول شمارة .)1
به اين منظور ،شناخت تفاوتهاي موجود بين خواص مختلف چوب تنه با شاخه
درخت ممرز ميتواند در بهينه سازي کمي و کيفي توليد محصوالت مختلف سلولزي و
نيز جبران بخشي از کمبود ماده اوليه چوبي صنايع مزبور ،مؤثر واقع شود.
جدول شمارة  -1طبقهبندي جنگلهاي شمال برحسب درصد حجمي و وسعت گونهها
گونه

مساحت (هزار هکتار)

درصد حجمي

ممرز

953

77

راش

763

26

توسکا

125

4

افرا

111

8

بلوط

111

8

نمدار

64

5

بقيه

152

11

جمع

1785

133

مأخذ :ارسطو سعيد1739-
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در تغييرات ساختار چوب عالوه بر پهناي رويش ساليانه ،مورفولوژي الياف،
ساختمان فرا ساختاري و ترکيبهاي شيميايي متغير هستند .اين ويژگيها هم در ميان
درختان و هم در داخل يک درخت از يک گونه تغيير ميکنند .اين در حالي است که
ساختار چوب بخشهاي مختلف درخت مانند شاخه و ريشه با تنه متفاوت است .ليکن
به دليل اهميت کمتر آنها در مقابل چوب تنه به لحاظ کاربرد ،اطالعات نسبتاً کمي در
اين خصوص وجود دارد .تفاوتهاي عمده بين چوب شاخه و ريشه با تنه را ميتوان به
شرح زير خالصه کرد:
از آنجايي که معموالً شاخه کندتر از تنه درخت رشد ميکند ،پهناي رويش
ساليانه شاخه درخت کمتر است.
شاخه در مقطع عرضي معموالً برون مرکزي دارد .در سوزنيبرگان دواير
رويش ساليانه در بخش پاييني شاخه پهنترند در حالي که در پهنبرگان برعکس است
(شکل شمارة  .)1بسياري از عوامل نظير فاصله از تنه ،قطر شاخه ،زاويه شاخه نسبت به
تنه و ط ول شاخه با برون مرکزي مرتبط هستند .به عنوان يک قاعده کلي ،برون مرکزي
با چوب واکنشي همراه است يعني شاخه داراي مقدار قابل توجهي چوب واکنشي با
ويژگيهاي پستتر الياف مي باشد .ميزان اختالف چوب شاخه نسبت به چوب طبيعي
تنه به مقدار زيادي به فراواني چوب واکنشي در شاخه مربوط است(.)1441 ،Tsoumis
ابعاد سلولهاي طبيعي چوب شاخه نسبت به چوب تنه کوچکتر است (جدول
شمارة  .) 2به عبارت ديگر ،سلولهاي چوبي شاخه نسبت به تنه کوتاهتر و باريکتر
هستند ( )1441 ،Tsoumisکه اين موضوع در مورد تراکئيدهاي سوزنيبرگان و نيز
الياف و عناصر آوندي توسط  )1432) Sanioمورد بررسي قرار گرفته است .وي
مشاهده نمود که طول تراکئيدهاي چوب شاخه با محل قرار گرفتن شاخه بر روي تنه
درخت مرتبط است و تراکئيدهاي شاخههايي که از محل تنه با تراکئيدهاي بلند
روييدهاند نيز نسبتاً بلند ميباشد و برعکس .او همچنين مشاهده نمود که طول تراکئيدها
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از انتها تا نوک شاخه نيز متغير است .روند اين تغيير از انتهاي شاخه به طرف نوک آن
ابتدا افزايش و بعد کاهش نشان داد .اين مورد در شاخههاي يک ساله کاج ژاپني
) (Pinus densifloraنيز همين روند را دارد.

شکل شمارة  -1چوب کششي (سمت چپ) و چوب مقابل آن (سمت راست)
در شاخه يک پهن برگ ) (Betula pubescensمأخذ-)1111( Kellomäki :
عکس از Pekka Saranpaa

جدول شمارة  -4طول سلولهاي چوبي شاخه و تنه چند گونه شرق آمريکا
طول سلول در تنه

طول سلول در شاخه

(ميليمتر)

(ميليمتر)

تراکئيد هشت سوزنيبرگ

7/99

1/81

الياف هشت پهنبرگ پراکنده آوند

1/16

3/87

الياف چهار پهنبرگ بخش روزنهاي

1/29

3/49

عناصر آوندي هشت پهنبرگ پراکنده آوند

3/59

3/95

عناصر آوندي چهار پهنبرگ بخش روزنهاي

3/71

3/25

نوع سلول چوبي

مأخذ)1491( Fengel :
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 )1482( Bhatاظهار نموده است که در شاخه ،ويژگيهاي اصلي ساختمان
چوبهاي پراکنده آوند و بخش روزنهاي حفظ ميشود ،اگر چه آوندها در تنه کوچکتر
هستند و تعداد آنها در واحد سطح مقطع عرضي بيشتر است ،ليکن چوب شاخه داراي
سلولهاي اشعه چوبي بيشتري است .در درخت توس ،چوب شاخه مشابه جوان چوب
ميباشد.
در ايران مطالعات پراکندهاي با روشهاي مختلف به منظور اندازهگيري خواص
مختلف چوب ممرز انجام گرفته است .ابعاد الياف و ضرايب کاغذسازي از جمله اين
خواص ميباشند که توسط دو گروه به شرح جدول شمارة  7مورد اندازهگيري قرار
گرفتهاند.
جدول شمارة  -3ابعاد الياف و ضرايب کاغذسازي چوب ممرز
منبع
سليماني
()1755

طول فيبر

قطر فيبر

(ميليمتر)

(ميکرون)

1/7

29/2

قطر حفره

ضخامت

ضريب

سلولي

ديواره

درهم

(ميکرون)

سلولي

رفتگي

12/23

6/35

56/62

ضريب

ضريب

انعطافپذيري

پارگي

53/75

94/65

(1/74)1
کيميا

(1/11)2

()1763

(1/13)7

( )1درخت کهنسال

25

( )2درخت جوان

-

6/2

55/6

-

94/6

( )7سرشاخه

حسينزاده و شيخاالسالمي ( )1767بررسي در باره تغييرات طول فيبر و پهناي
دواير ساليانه گونه ممرز در سه منطقه ارتفاعي جنگلهاي اسالم انجام دادند .ميانگين
طول فيبر چوب گونه ممرز  1/31ميليمتر (با حدود تغييرات  1/12تا  2/93ميليمتر) و
در مناطق مختلف پايين بند ،ميان بند و باالبند به ترتيب  1/64 ،1/34و  1/66ميليمتر
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اندازهگيري شد .هرچند تغييرات اين ارقام به ظاهر روندي منظم را نشان ميدهد ،ولي
نتايج تجزيه و تحليل آماري نشان داد که اين تغييرات قابل مالحظه نبوده و در سطح
 %5معني دار نيست .به عبارت ديگر ،ارتفاع از سطح دريا در اين جنگلها تأثير چنداني
بر اندازه طول فيبر نداشته است .اختالف طول فيبر درختان در هر يک از اين مناطق در
سطح احتمال  %5معني دار بوده است .در اين بررسي همبستگي بين طول فيبر با سن
درخت و طول فيبر با پهناي دايره ساليانه درختان در سطح احتمال  %1معنيدار بوده
است که به ترتيب اين همبستگي ها مثبت و نيز مثبت يا منفي (با توجه به هر منطقه
ارتفاعي) بودهاند.
دوست حسيني و پارساپژوه ( )1736طي بررسي که درباره تغييرات طول فيبر
چوب گونه ممرز جنگل خيرودکنار در محورهاي شعاعي و طولي درخت انجام دادند
نتيجه گيري کردند که تغييرات طول فيبر در محور شعاعي درخت صعودي است و نشان
مي دهد که در قسمتهاي بيروني تنه (در مجاورت پوست) فيبرها بلندتر هستند .همچنين
فيبرهاي چوب ممرز در پايين تنه درخت ،بلندتر از قسمتهاي بااليي هستند .تغييرات
افزايش طول فيبر از مغز به طرف پوست از  1/77تا  1/54ميليمتر نوسان دارد و از
پايين درخت به طرف باالي آن بهترتيب از 1/63تا  1/24ميليمتر تغيير ميکند .ميانگين
کل طول فيبر درختان ممرز در اين منطقه  1/93ميليمتر گزارش شده است.

مواد و روشها
درختان ممرز از پارسل  77جنگل آموزشي شصت کالته با ارتفاع از سطح دريا
 333-473متر واقع در  13کيلومتري جنوب غربي گرگان با طول جغرافيايي َ23-29
و ْ  59شرقي و عرض جغرافيايي َ 91-95و ْ 76شمالي قطع شد .خاک اين جنگل به
رنگ قهوه اي با بافت شني ،رسي ،لومي و بسيار عميق از جمله خاکهاي نيمه مرطوب با
اسيديته  6/4مي باشد .داراي اقليم منطقه خزري است که با هوايي معتدل و تغييرات
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ساليانه کم درجه حرارت داراي متوسط بارندگي ساليانه  694ميليمتر ميباشد.
چوب مورد بررسي از سه اصله درخت ممرز سالم با فرم و رشد طبيعي که يکي از
آنها براي مقايسه ابعاد ال ياف چوب تنه با دو شاخه آن و دو اصله ديگر (شاهد) براي
مقايسه بين ابعاد الياف چوب تنههاي سه درخت از ارتفاع برابر سينه درختان تهيه شد.
به منظور بررسي روند تغييرات ابعاد فيبر در جهت طولي و شعاعي درخت اصلي،
تعداد  5ديسک از تنه و نيز هر يک از شاخههاي آن تهيه شد .نمونه برداري از دواير
رويش ساليانه  53 ،73 ،13و  33ديسکها انجام شد و پس از جداسازي الياف به روش
فرانکلين ( )1459ابعاد الياف  133فيبر سالم براي هر يک از اين دواير در ديسکها مورد
اندازهگيري قرار گرفت .شکل شماره  2نحوه نمونه برداري از درختان را نشان مي دهد.

شکل شمارة  -4نحوة نمونهبرداري از درخت اصلي و شاهد ممرز براي اندازهگيري ابعاد الياف
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براي بررسي اختالف بين ميانگين ابعاد الياف درختان اصلي و شاهد و نيز درخت
اصلي با شاخهها ،از آزمون  tاستفاده شد .براي بررسي اختالف بين ميانگين ابعاد فيبر
در جهات طولي (ارتفاع) و شعاعي (دواير ساليانه) اين درخت از آزمون تجزيه
واريانس يک طرفه استفاده شد.

نتايج
ميانگين کلي طول فيبر تنه ممرز در ارتفاع برابر سينه سه درخت  1/367 -ميليمتر و
ميانگين کلي طول فيبر در جهات شعاعي و طولي تنه اصلي  1/319 -ميليمتر
اندازهگيري شد .همچنين ميانگين کلي طول فيبر براي دو شاخه 1/924 -ميليمتر بدست
آمد .براي تنه سه درخت ،تنه اصلي و شاخهها ،ميانگين کلي قطر فيبر به ترتيب ،27/29
 26/59و  14/83ميکرون ،ميانگين کلي ضخامت ديواره سلولي به ترتيب  6/32 ،6/38و
 5/16ميکرون و ميانگين کلي قطر حفره سلولي به ترتيب  12/98 ،4/38و 3/43
ميکرون اندازهگيري شد.
طول فيبر (با دامنه تغييرات  1/61-1/38ميليمتر) با افزايش ارتفاع درخت اصلي
کاهش مييابد (شکل شمارة  )7در حالي که طول فيبر با افزايش فاصله از مغز بهطرف
پوست (با دامنه  1/65-1/35ميليمتر) تا حدود دايره  73افزايش و بعد از آن کاهش
مييابد (شکل شمارة  .) 9تجزيه واريانس طول فيبر در دو جهت طولي (ارتفاع) و
شعاعي درخت حاکي از عدم وجود اختالف معنيداري در سطح احتمال  %5ميباشد.
روند تغييرات طول فيبر شاخهها با افزايش ارتفاع (با دامنه  1/91-1/93ميليمتر) و نيز
فاصله از مغز به طرف پوست (با دامنه  1/73تا  1/98ميليمتر) در درخت اصلي تقريباً
صعودي است .در سطح احتمال  %5اختالف معنيداري از نظر طول فيبر در ميان سه
درخت ممرز در ارتفاع برابر سينه مشاهده نشد .ليکن اين اختالف بين تنه اصلي با
شاخههاي آن (با دامنه 1/77تا  1/37ميليمتر) در سطح احتمال  %1معنيدار ميباشد.
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1.8
طول فيبر تنه

1.7

1.5

طول فيبر )(mm

1.6

1.4

طول فيبر شاخهها

1.3

7

6

5

4

3

2

1

0

شماره ديسک از پايين به طرف باالي درخت

شکل شمارة  -3مقايسه طول فيبر تنه با شاخهها از پايين به طرف باالي درخت

روند تغييرات قطر فيبر با افزايش ارتفاع درخت (با دامنه  25/47-28/13ميکرون) و
نيز افزايش فاصله از مغز به طرف پوست (با دامنه  29/89-28/28ميکرون) در شکلهاي
شمارة  5و  6قابل مشاهده است .تجزيه واريانس اين تغييرات نشان داد که اختالف بين
قطر فيبر در ارتفاع درخت در سطح  %5معنيدار نبوده ،ولي بين دواير رويشي در سطح
 %1معنيدار ميباشد.
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طول فيبر تنه

1.7
طول فيبر )(mm

طول فيبر شاخهها
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افزايش فاصله از مغز به طرف پوست

شکل شمارة  -2مقايسه طول فيبر تنه با شاخهها از مغز به طرف پوست

آزمون  tاختالف بين قطر فيبرهاي تنه و شاخههاي آن را (با دامنه 18/8-26/66
ميکرون) در سطح  %1مثبت نشان داد .در هر دو مورد ،حداقل ميانگين مربوط به
فيبرهاي شاخه ميباشد.
مقايسه ميانگين قطر حفره سلولي (با دامنه  3/43-12/98ميکرون) و نيز ضخامت
ديواره سلولي (با دامنه  5/16 - 6/32ميکرون) فيبرهاي تنه با شاخه ممرز حاکي از
وجود اختالف معنيداري در سطح  %1است که در هر دو مورد ،حداقل ميانگين مربوط
به فيبرهاي شاخه ميباشد.
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مقايسه ميانگينهاي ضرايب کاغذسازي فيبرهاي شاخه با تنه نشان داد که به رغم
کمتر بودن ابعاد فيبر شاخه نسبت به تنه درخت اصلي ،ميانگين ضريب درهمرفتگي و
ضريب مقاومت به پارگي (رانکل) فيبرهاي شاخه بيشتر از تنه ميباشد و فقط ضريب
انعطافپذيري فيبرهاي تنه بيشتر از شاخه است (جدول شمارة .)9
جدول شمارة  -2مقايسه ضرايب کاغذسازي فيبرهاي تنه با شاخه گونه ممرز
ضريب کاغذسازي

تنه

شاخه

ضريب درهم رفتگي)(L/D

65/13

32/31

ضريب انعطاف پذيري(C/D)× 133

98/32

92/31

ضريب رانکل(2P/D)×133

51/48

57/79

 =Lطول فيبر  =Dقطر فيبر  =Cقطر حفره سلولي  =Pضخامت ديواره سلولي

بحث
طول سلولها در يک درخت و ميان درختان يک گونه متفاوت است .ليکن به صورت
ژنتيکي به نحو نيرومندي کنترل ميشود .اين ويژگي با تغيير الگوي رشد در جنگلداري
نيز قابل تغيير است ( .)1111 ،Zobelمقايسه ميانگين کلي طول فيبر گونه ممرز در
رويشگاه شصت کالته گرگان ( 1/319ميليمتر) حاکي از اين است که اين گونه در زمره
پهنبرگان با طول فيبر بلند قرار ميگيرد و نسبت به ميانگين رويشگاه خيرودکنار
(دوست حسيني و پارساپژوه 3/29 )1736 -ميليمتر بيشتر است در حالي که تقريباً
مشابه با رويشگاه اسالم (حسينزاده و شيخاالسالمي  )1767 -ميباشد .روند تغييرات
طو ل فيبر در جهات طولي و شعاعي اين درخت نيز مشابه با الگوي دو منبع ذکر شده و
نيز  )1483( Panshinاست .يعني فيبرها در قسمتهاي پايين چوب تنه و نيز مجاور
پوست بلندترهستند .به طور کلي دواير ساليانه واقع در مرکز تنه در تمام طول درخت
ممرز ،حاوي کوتاهترين فيبرها بوده و همچنان که سن درخت باال ميرود طول فيبرها
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نيز افزايش مييابد تا در سنين نزديک به  73سال به حداکثر ميرسد و از آن به بعد
کوتاهتر ميشود .سلولهاي اليه زاينده جوان در مراحل تقسيم سلولي ،فيبرهاي
کوتاهتري بوجود آورده که با افزايش سن ،سلولهاي طويلتري توليد ميکنند .در اين
مورد ،تعدادي از محققان (منابع  12 ,6و  )19نتايج مشابهي را درباره تغييرات طول فيبر
اکاليپتوس که در شمار پراکنده آوندهاست ،گزارش کردهاند .بين ميانگين طول فيبر
چوب تنه با شاخهها در هر دو جهت ،اختالف معنيداري وجود دارد ،به طوري که
ميانگين کلي طول فيبر چوب تنه ممرز نسبت به شاخههايش  3/28ميليمتر بيشتر است.
اين در حالي است که ميان طول فيبرهاي چوب تنه سه درخت ممرز در ارتفاع برابر
سينه آنها اختالف معنيداري در سطح احتمال  %5وجود ندارد .روند تغييرات طول فيبر
شاخهها از پايين به طرف نوک شاخه مشابه الگوي ارائه شده براي سوزنيبرگان که
توسط  )1432( Sanioگزارش شده است ،نميباشد (شکل شمارة .)7
ميانگين کلي قطر فيبر بدست آمده براي چوب تنههاي اصلي و شاهد ،در حدود
منابع ذکر شده جدول شمارة  7ميباشد ،ليکن چوب شاخه داراي قطر فيبر کمتري در
مقايسه با اين منابع ميباشد .بررسي همبستگي ميان قطر فيبرها با جهات طولي و
شعاعي چوب تنه اصلي و شاخهها نشان داد که قطر فيبر فقط با افزايش سن تنه اصلي
همبستگي مثبت دارد .ميانگين قطر فيبرهاي چوب تنه اصلي نسبت به شاخهها يش
حدود  6/63( %25ميکرون) بيشتر است.
ميانگين قطر حفره و ضخامت ديواره فيبرهاي چوب تنه اصلي تقريباً با ساير منابع
(جدول شمارة  )7مشابه ميباشد و نسبت به شاخهها به ترتيب حدود %76
( 9/5ميکرون) و  1/57( %27ميکرون) بيشتر است.
مقايسه ضرايب کاغذسازي فيبرهاي تنه با شاخههايش نشان داد که به رغم وجود
اختالف معنيدار بين ابع اد فيبرهاي اين دو قسمت و بيشتر بودن تمامي اين ابعاد براي
تنه درخت ممرز ،ضريب درهم رفتگي و رانکل (پاره شدن) فيبرهاي شاخه ،بيش از تنه
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مي باشد .اين موضوع به لحاظ امکان استفاده عملي از چوب شاخه در صنايع چوب و
کاغذ ميتواند حائز اهميت بوده و کيفيت محصول ساخته شده را بهرغم ضعف نسبي
طول فيبر شاخه بهبود بخشد .از طرف ديگر براي کاغذسازي از چوب اين گونه ،با
توجه به بلندتر بودن فيبرهاي قسمتهاي پايينتر چوب تنه ،بدين منظور ميتوان با انجام
بررسيهاي الزم ،از نسبت اختالط مناسب چوب تنه و شاخه استفاده کرد .البته ساير
خواص چوب شاخه شامل خواص فيزيکي (مثل ميزان پوست و جرم مخصوص) و
شيميايي (درصد سلولز ،ليگنين ،مواد استخراجي و خاکستر) نيز بر کميت و کيفيت
فرآورده سلولزي تأثيرگذار هستند که بايد در کنار ابعاد فيبر ،مورد توجه کافي قرار
گيرند.
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