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) ۵۵/۶۹(هاي  گونه چوب بـالـغ چوب و  جـوان  اليافهاي  ارزيابي ويژگي
Populus deltoides  ۲۱۴(  و‐I cv.(Populus × euroamericana    

  افته در منطقه گيالني رويش
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  ، ايرانشهيد رجايي دبير  عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت ۱

  ، ايراندانشکده منابع طبيعي، دانشگاه تهرانگروه علوم و صنايع چوب و كاغذ،  استاد ۲
   ، ايراندانشکده منابع طبيعي، دانشگاه تهرانگروه علوم و صنايع چوب و كاغذ،  استاديار ۳

  )۱۲/۳/۸۷ : تاريخ تصويب،۱۴/۷/۸۶: تاريخ دريافت(

  

  چکيده

در اين . هاي تندرشد را بيشتر کرده است مندي از گونه از سوي ديگر، لزوم بهرهآن وب از يک سو، و محدوديت منابع  چکاربردافزايش 

ها و  دو رگاز بين .  شده استجلبهاي اين گونه  ها و کلن دو رگ به انواع ای ويژههاي مطلوب صنوبر، توجه  راستا، با توجه به ويژگي

هاست که  هاي مختلف، و سادگي کاشت، داشت، و برداشت، مدت  سازگاري با اقليم  بازده باال،علتبه هاي موجود از گونه صنوبر،  کلن

تري قرار گرفته و به طور  هاي دقيق در ايران مورد بررسي) I‐۲۱۴کلن (و صنوبر دورگ يوروآمريکن ) ۵۵/۶۹کلن (گونه صنوبر دلتوئيدس 

ر يبا توجه به تاث. چوب هستند چوب و بالغ  داراي جوانبيشترها   تندرشد، اين گونهياه  سن برداشت گونهعلتبه . دنشو گسترده کاشته مي

چوب اين دو کلن با  بالغ چوب و  جوان  یالياف يکيهاي مرفولوژ  ويژگيشد تا پژوهش تالش  اينچوب بر کاربرد چوب صنوبرها، در جوان

 واقع در استان گيالن، تهيه شدند و  آستانه اشرفيهصنوبر صفرابسته،ها از ايستگاه تحقيقات  نمونه. هم، و با يکديگر مقايسه شوند

نتايج نشان . انجام گرفتند) سه حلقه رويشي(سال، و پس از آن به صورت هر سه سال  به  سال نخست به صورت سال۶ها تا  گيري اندازه

دهد که در  شان ميتحليل آماري نتجزيه و . گي است سال۱۲ تقريببه دهند که سن تغيير از جوان چوب به بالغ چوب در اين دو کلن،  يم

 باعث به وجود آمدن به تنهايید ولي در صنوبر دلتوئيدس، ر يوروآمريکن ندارداري در صنوب ت جغرافيايي اثر معني درصد، جه۱سطح 

هاي  گيري کرد که از ديدگاه ويژگي توان نتيجه شده چنين مي هاي انجام از بررسي. شود  و ضخامت ديواره ميليفدار بين قطر  اختالف معني

، و قطر حفره سلولي در صنوبر يوروآمريکن، بيشتر از صنوبر الياف، قطر الياف طول ،  ميانگين ،ياد شده صنوبر دو رگ در دو الياف

  .ولي از نظر ضخامت ديواره، صنوبر دلتوئيدس باالتر قرار دارد. باشد دلتوئيدس مي

  

  دو رگکلن،  ،اليافچوب، ويژگي  لغبا چوب،  جوان دس، يکن، صنوبر دلتوئيروروآمي صنوبر : كليديهاي هواژ
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  مقدمه

سه يادر مق(ران ي جنگل در اي هکتار۲/۰با توجه به سرانه 
 يها ت کاشت گونهي، اهم)ي هکتار۸/۰ يبا سرانه جهان

 يشتري کشور بروز بي چوبيازهاين نيتندرشد جهت تام
 يها چوب در گونه بخش جواناز آنجا که حجم . ابديم

 ي بر روبررسیت ياد است، اهميار زيتندرشد، بس
 تندرشد از جمله يها چوب، با گسترش کاشت گونه جوان

  به از درختانغلبادر گذشته که . دشو يشتر ميصنوبر، ب
شد،  ي مبرداری بهرهع مختلف ي صنايکهنسال برا نسبت
سه با کل حجم درخت به ي را در مقايچوب حجم کم جوان

ن و ي نويکار  که جنگلي از زمانيول. داد يخود اختصاص م
ن ييدان گذاشته و درختان در سن پايشده، پا به م تيريمد

چوب درخت، بخش قابل   جوانرسند، ي ميبردار به بهره
به سخن ). ۱۱(رد يگ ي م را در بريدي از چوب توليتوجه
 کم  چوب در درختان بالغ و با قطر باال، گر، درصد جوانيد

 را  به ييقطر، درصد باال  در درختان جوان و کمياست ول
 ساله ۱۰ک درخت ي مثال، يدهد؛ برا يخود اختصاص م

چوب داشته  صد جوان در۹۰ ممکن است تا ١تکاينوئل س
 ساله باشد فقط ۱۰۰ن درخت اگر ي که هميباشد؛ در حال

). ۱۷(ب خواهد داشت چو ک درصد در مرکز درخت، جواني
چوب به  ل جواني مؤثر در سن تبدهای املدر مورد ع

هاي متفاوتي بيان شده است که اهم آنها  چوب، نظريه بالغ
وهوايي،   آب ژنتيکي، شرايطهای ويژگیسن، : اند از عبارت

  ).۱۰( و غيره  تيمارهاي جنگلداري،
دهنده  ترين عناصر تشکيل  چوبي از جمله مهمیالياف
 طول، قطر، قطر يبرگان هستند و از اين رو، بررس پهن

، تاثير چوب  در جوانليفحفره، و ضخامت ديواره 
الزم به . گذارد ي کاربردي آن مهای ويژگیداري بر  معني

 را اليافهاي  سياري موارد، ويژگي است که در بيادآوری
  .نامند مي» اليافبيومتري «تحت عنوان 
هاي صنوبر، دو کلن دلتوئيدس  دو رگها و  از بين گونه

، سازگاري مناسبي با اقليم ايران )۲۱۴(و يوروآمريکن ) ۶۹(
 مختلف کشور های استاننشان داده و به طور گسترده در 

                                                 
‐۱  Sitka spruce. 

چوب و  جوان  های ژگیويبا توجه به اينکه . شوند کاشت مي
به چوب، با هم متفاوت است و در نتيجه کاربرد آنها را  بالغ 

اين دهد، در  ع، تحت تاثير قرار ميي در همه صنابيتقر
چوب اين دو  چوب و بالغ جوان  در یاليافهاي   ويژگيبررسی

ل يشود تا با روشن شدن سن تبد کلن با هم مقايسه مي
ن دو بخش يک از ايرد هر چوب، کارب چوب به بالغ جوان

  .دشومشخص 
Green که با عنوان پژوهشیدر ) ۱۴( و همکاران 

» برگ غربي هاي سوزني چوب در گونه هاي جوان ويژگي«
کنند که زاويه ميکروفيبريل، به  اند عنوان مي انجام داده

چوب، رو به کاهش  چوب به سوي بالغ تدريج از جوان
  .گذارد مي

Evans با هدف بررسي ی پژوهشرد) ۱۲( و همکاران 
 فيزيکي و مکانيکي توسکاي های ويژگیچوب بر  تاثير جوان

چوب تاثير منفي بر مقاومت  جوان کنند  سرخ، عنوان مي
 ۵۰مقاومت خمشي ممکن است تا . گذارد مکانيکي مي

 کشسانیهاي مدول  ايشان مقاومت. درصد کاهش يابد
(MOE) مقاومت خمشي ،(MOR) وزن مخصوص ،

(SG) ،را ) انرژي در حد شکست (٢و کار در حد شکست
 آن است که، مرز نمايانگرنتايج پژوهش . گيري کردند اندازه
هاي   سال براي بخش۱۶چوب در حد  چوب و بالغ جوان

هاي بااليي درختان   سال براي بخش۱۰پاييني درختان، و 
  .است

Rowell در پژوهشي روي درخت ) ۱۷( و همکاران
 ۰/۳(چوب  جوان در  الياف طول کنند  عنوان مي٣توس
است، ) متر  ميلي۲/۴(چوب  بالغ تر از  ، بسيار کوتاه)متر ميلي

چوب  جوان  در ٤و اين در حالي است که قطر حفره سلولي
)  ميکرومتر۸/۳۲(چوب  بالغ در مقايسه با )  ميکرومتر۳/۴۲(

 ۹/۳چوب در حدود  جوان ضخامت ديواره در . تر است بزرگ
 ميکرومتر ۸چوب،  بالغ  در صورتي که در ميکرومتر است

 تقريببه چوب،  چوب و بالغ جوان قطر سلولي . باشد مي

                                                 
‐۲  work-to-failure. 

‐۳  birch. 

‐۴  lumen. 
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 ۴۹چوب، و  جوان  ميکرومتر براي ۵۰(يکسان است 
  ). چوب بالغ ميکرومتر براي 

Law هاي   مختلف چوبهای ويژگی) ۱۵( و همـکاران
 ساله دورگ صنوبر که در ايالت کبک، واقع در ۱۵پنج کلن 

انادا، کشت شده بودند را به منظور توليد خمير کاغذ ک
CTMPداري از نظر  اختالف معني.  مورد بررسي قرار دادند

همچنين، با . رشد قطري در بين اين درختان ديده نشد
افزايش سن درختان، پهناي حلقه رويشي به تدريج، کاهش 

 تا ۸۱/۰ بين الياف دريافتند که ميانگين طول آنان. ميافت
 ۹۸/۱ تا ۸۸/۱، و ضخامت ديواره سلولي بين ميليمتر ۹۲/۰

  .ميکرومتر نوسان داشت
Raturi و Chauham) ۱۶( ،شش کلن های ويژگی 

  کنند که کلن صنوبر دلتوئيدس را بررسي و گزارش مي
۴۸G و   و قطر حفره استليف داراي بيشترين درصد 

  .دارد)  ميکرومتر۱۱۱۲( را اليافبلندترين طول 
کنند صنوبر   عنوان مي )۵( و پارساپژوه لشکربلوکي

 داراي سازگاري خوب و توان ۷۷/۵۱دس کلن يدلتوئ
 عمومي کشاورزان و پذيرشچوبدهي بااليي است و مورد 
 اين کلن به اليافطول و قطر . صنوبرکاران قرار گرفته است

  .کرومتر استي م۴/۲۵ و ۹۴۷ترتيب 
و  اليافکند که طول  چنين گزارش مي) ۶(لشگري 

  کن از مغز به پوست،يوروآمري صنوبر یاليافضخامت ديواره 
 به الياف ميانگينطول . دهد افزايش محسوسي نشان مي

، قطر اليافقطر . باشد کرومتر ميي م۸۷۰دست آمده حدود 
، ۲/۲۵حفره سلولي، و ضخامت ديواره سلولي به ترتيب 

  .باشد کرومتر ميي م۷/۳، و ۷/۱۷
ه ميانگين رويش ساليانه کند ک بيان مي) ۸(مهدوي 

درختان رويشگاه چمستان نسبت به صفرابسته، به ) قطري(
وي . تر بودن شرايط رويشگاه، بيشتر بود دليل مناسب

در وهله اول، سن و سپس رويشگاه تاثير بسزايي : افزايد مي
 ساله ۱۸درختان .  درختان اين کلن داشتندليفبر ابعاد 

متر، بيشترين   ميلي۹۹۵/۰صفرابسته با ميانگين طول فيبر 
  . و ضريب مقاومت به پارگي را داشتندليفطول 

، ۲۱۴کند براي صنوبر يوروآمريکن  ابراز مي) ۷(متقي 
 الياف ميانگين و قطر ميليمتر ۰۹/۱، اليافميانگين طول 

 ۸۸/۲۴ و ميانگين قطر حفره سلولي  کرومتر،ي م۴۳/۳۵
کرومتر  مي۲۸/۵کرومتر، و ضخامت ديواره سلولي نيز يم

  .است
رگ ‐در پژوهشي روي صنوبر دو) ۹ (ينظيفي و لشگر

Populus× euroamericana vernirubensis 
 تفاوت   از مغز به پوست،اليافکنند طول  اظهار مي

 ۰۲/۱ را اليافن ميانگين طول آنا. دهد مي داري نشان  معني
 سلولي   ميکرومتر، قطر حفره۸۸/۲۳ را اليافمتر، قطر  ميلي

 ۴/۳کرومتر، و ضخامت ديواره سلولي را ي م۷۶/۱۶را 
  .کنند ميکرومتر اعالم مي

در منطقه ) تبريزي و سپيدار(دو گونه صنوبر ) ۱(ارجمند 
هاي  گيري  از اندازهبدست آمدهنتايج . زنجان را بررسي نمود

نه  گواليافبيومتريک، نشاندهنده بلندتر بودن طول 
پذيري و  نعطاف اهای يبتبريزي، همچنين بيشتر بودن ضر

. باشد  اين گونه نسبت به گونه سپيدار مياليافرفتگي  درهم
 در گونه سپيدار در حدود اليافافزون بر اين، ميانگين طول 

 ميکرومتر است در حالي که در گونه تبريزي با ۹۴۵
  .باشد  ميکرومتر مي۱۰۷۱ درصد، ۱۳اختالف تقريبي 

 های رکيب، ميزان تاليافبه بررسي ابعاد ) ۴(رمضاني 
 از سه گونه APMPشيميايي، و توليد خمير کاغذ 

دلتوئيدس، يوروآمريکن، و نيگرا در استان کرمانشاه 
ر کاغذ را در ي، بازده، و درجه رواني خمليفپرداخت و طول 

  .ها اعالم کرد رگ يوروآمريکن، بيش از ديگر گونه‐ دو
توان گفت  ي شده مهای انجام بررسین با توجه به يبنابر ا

چوب، باعث  چوب به بالغ ، تبديل جوانيکه به طور کل
 جرم ويژه،  هاي چوب، از جمله، شود که برخي ويژگي مي

هاي مکانيکي، ضخامت ديواره سلولي،  ، مقاومتاليافطول 
و از . پايان افزايش ابد همکشيدگي عرضي، و درصد چوب

مانند زاويه فيبريل، هاي چوب  سوي ديگر برخي از ويژگي
 کاهش ابد يتار ي طولي، درصد رطوبت، و مارپيچهمکشيدگ

چوب  شود جوان يها باعث م ن تفاوتي اهمه  مجموعه). ۱۰(
چوب  سه با بالغي در مقاي متفاوتبه کلیرا به عنوان چوب 
از .  خود استويژه ي کاربردهای ويژگی يدانست که دارا

چوب، به   مختلف جوانيها ق جنبهين رو، شناخت دقيا
شه در درختان وجود يبخش از چوب که همن يکاربرد ا



 ...چوب  بالغ و  چوب  جواناليافهاي  ارزيابي ويژگي                                                ۷۱۶

 

هاي  ويژگي پژوهشن يدر ا. کند ي ميانيدارند، کمک شا
اين دو کلن چوب  بالغ چوب و  جوان  یالياف يکيمرفولوژ
با ) کنيوروآمري I‐۲۱۴دس، و ي دلتوئ۵۵/۶۹کلن (صنوبر 

ن ي از سن رشد و همچنيهم، و با يکديگر به صورت تابع
 مقايسه های ويژگین ي اي بر روييايت جغراف جهگذاریاثر

تواند در شناخت  ي مهای آگاهین يا.  شده استو ارزيابی
 کاربردن گونه و يل جوان چوب به بالغ چوب ايسن تبد

  .ردي قرار گگيری  بهرهدتر از آن مورديمف

  

  ها مواد و روش

کلن  (١هاي چوبي از درختان صنوبر دلتوئيدس نمونه
 قطعهو از ) I‐۲۱۴کلن  (٢رگ يوروآمريکن‐و دو) ۵۵/۶۹

ايستگاه تحقيقات صنوبر صفرابسته تهيه های آزمايشی 
 جاده کياشهر ۵ايستگاه تحقيقات صنوبر در کيلومتر . شدند

 متر ۱۵در نزديکي رودخانه سفيدرود قرار دارد؛ ارتفاع آن 
تر از سطح   متر پايين۱۰باالتر از سطح درياي مازندران و 

 شرقي و ۵۷' و º۴۹يايي طول جغراف. هاي آزاد است آب
ز خاک آن بيشتر ا. باشد  شمالي مي۱۹' و º۳۷عرض آن 

 آن نيز pHلوم است که   آبرفتي ريزبافت سيلتيهای رسوب
باشد که از  مي) ۳/۸ تا ۷/۷(در حد خنثي تا کمي قليايي 

 ظرفيت صنوبرکاري، داراي گسترشلحاظ قابليت کشت و 
 و ميليمتر ۱۱۸۶انه ميانگين بارندگي سالي). ۴(بااليي است 

 است که سلسيوس   درجه۵/۱۷ميانگين دماي ساليانه 
ترين و سردترين ماه  ميانگين بيشينه و کمينه دما در گرم

.  بوده استسلسيوس درجه ۶/۸ و ۶/۲۶سال به ترتيب 
سه درخت ( ساله ۲۲ اصله درخت ۶هاي آزموني از  نمونه

 و از ،)صنوبر دلتوئيدس و سه درخت صنوبر يوروآمريکن
هاي  هنگام قطع، جهت. ارتفاع برابر سينه گرفته شد

پوست  قطر بي. گذاري شد ها عالمت جغرافيايي روي نمونه
 و ارتفاع نتيمتر سا ۶۵/۱۷ تا ۳/۱۵درختان دلتوئيدس بين 

پوست درختان  قطر بي.  متر بود۲۸ تا ۲۷آنها بين 
نها  و ارتفاع آتيمتر سان ۷۵/۲۲ تا ۶/۱۸يوروآمريکن نيز بين 

                                                 
‐۱  Populus deltoides (69/55). 

‐۲  Populus× euroamericana (cv. I-214). 

ها در محل  بينه مقطع گرده  سطح.  متر بود۲۳ تا ۲۱بين 
  . درختان با پارافين مايع، آغشته شدبرش

هايي از قطر برابر سينه   برش، اليافن ابعاد ييبراي تع
به منظور ارزيابي اثر . درختان مورد آزمايش، تهيه شد

مشرق، و مغرب بر هاي جغرافيايي شمال، جنوب،  جهت
 به ضخامت هايی هها به قطع  برش، يافالروي بيومتري 

الزم .  تبديل شدندباال در چهار جهت تيمتر سان۵/۱تقريبي 
 الياف يها يژگي بر ويياير جهت جغرافي است تاثيادآوریبه 
 يکن، برايوروآمريدس و ي تندرشد صنوبر دلتوئيها گونه
پس از آن، . پژوهش انجام گرفتاين ن بار در ينخست
ها  جداسازي حلقه.  يکديگر جدا شدندهاي رويشي از حلقه
هاي بعدي  سال، و در سال به  سال اول به صورت سال۶در 

سال انجام شد؛ به عبارت ديگر  به صورت مجموع سه
 سال نخست به صورت ۶هاي رويشي در  بندي حلقه گروه
بدين .  سال بود۳ بعدي مجموع هاي سال، و در سال به سال

 اين علت. روه قرار گرفتند گ۱۱هاي رويشي در  شکل، حلقه
هاي نخست، پهناي رويش  امر بدان جهت بود که در سال

ها وجود دارد، ولي در  زياد است و امکان جداسازي حلقه
ها بسيار باريک شده و چوب  هاي بعدي، پهناي حلقه سال

  .دهد هاي بيومتري را در اختيار قرار نمي کافي براي آزمايش
ر جهت جغرافيايي جدا هاي رويشي در چها وقتي حلقه
 تهيه شدند، به صورتي يهايي در راستاي مماس شدند، تراشه

پايان را در بر داشته  آغاز و چوب هاي چوب  بخشهمهکه 
ها  تراشه. گيري از دقت کامل برخوردار باشد باشند تا اندازه

  .هايي تبديل شدند به خالل
، در )۱۳( روش فرانکلين بنا بهشده  هاي تهيه خالل

 محلولي با نسبت يک به يک اسيد دارایهاي آزمايش  هلول
 ۶۰ ساعت در دماي ۴۸استيک و آب اکسيژنه و به مدت 

ها را از   ساعت لوله۴۸پس از .  قرار داده شدسلسيوسدرجه 
ها، دو بار يا بيشتر با آب  آون خارج نموده و سپس نمونه

 از کلی بهمقطر شستشو داده شدند تا زماني که بوي اسيد 
شده را درون يک بشر قرار  هاي شسته سپس نمونه. بين برود

) بسته به اندازه نمونه(داده و با ريختن مقدار الزم آب مقطر 
درون آن، بشر روي ) مگنيت(و قرار دادن همزن مغناطيسي 

پس از .  شوندليف به کلی به اليافميکسر قرار داده شدند تا 



 ۷۱۷              ۷۲۲ تا ۷۱۳، از صفحه ۱۳۸۷ ماه مهر، ۳، شماره ۶۱نشريه دانشكده منابع طبيعي، دوره 

ول سفرانين درون ، چند قطره محلالياف کامل ليف زدايی
زمان الزم براي .  صورت گيرد ليفآميزي  بشر ريخته تا رنگ

آميزي به  پس از رنگ. باشد  دقيقه مي۴ کم دستاين کار 
 را روي الم ريخته و یاليافچکان مقداري  کمک يک قطره

گيرد که بين الم و  اي قرار مي سپس المل روي آن به گونه
 سالم و بدون اليافا تالش شد ت. المل، حباب تشکيل نشود

شکستگي بوده و از لحاظ ظاهري صاف و بدون خميدگي و 
هر ( الم ۸ يشي رويها از هر گروه از حلقه. انحراف باشند
ف ي ل۲۰ يها يژگي، و از هر الم، و) الم۲ ييايجهت جغراف
  . شديريگ سالم، اندازه

 آزمون فاکتوريل در قالب با روشدر پايان، تحليل نتايج 
، SASافزار   نرمبال، و ي تصادفي آزمون فاکتورطرح کامال

  .، انجام شد۱۲/۶ويرايش 

  

  نتايج

، قطر حفره الياف، قطر الياف ميانگين طول هایروند تغيير
سلولي، و ضخامت ديواره در گونه دلتوئيدس به ترتيب در 

  .شود  مي  ديده ۴ تا ۱هاي  شکل
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 چهار جهت دلتوئيدس در  گونه یالياف ميانگين طول  ‐ ۱شکل 

  جغرافيايي 

  
 طول  شود،  برداشت مي۱طور که از نمودار شکل  همان

 ۱۲ سالگي، روند افزايشي دارد و از ۱۲ تا سن حدود الياف 
 به  نزديکسالگي به بعد، اين افزايش بسيار کند است و

توان چنين استنباط کرد که  از اين رو، مي. آيد ثابت درمي
ب، در همين محدوده سني چو چوب به بالغ سن تبديل جوان

  ).Anonymous ،۱۹۹۸(دهد  رخ مي
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دلتوئيدس در چهار جهت   گونه یالياف ميانگين قطر  ‐ ۲شکل 

  جغرافيايي 
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دلتوئيدس در چهار   ميانگين قطر حفره سلولي در گونه  ‐ ۳شکل 

  جهت جغرافيايي 
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دلتوئيدس در    ميانگين ضخامت ديواره سلولي در گونه ‐ ۴شکل 

  چهار جهت جغرافيايي 

  
 در گونه دلتوئيدس اليافهاي    ويژگي مقايسه ميانگين

 و قطر حفره سلولي، بين  اليافنشان داد که از نظر طول 
 ۵ و ۱چهار جهت جغرافيايي در ارتفاع برابر سينه، در سطح 

 اليافداري وجود ندارد ولي از نظر قطر  درصد تفاوت معني
دار   درصد تفاوت معني۱طح و ضخامت ديواره سلولي، در س

گانه ۱۱ يها يبند همچنين ، بين گروه. وجود دارد



 ...چوب  بالغ و  چوب  جواناليافهاي  ارزيابي ويژگي                                                ۷۱۸

 

، قطر اليافداري از نظر طول  هاي رويشي، تفاوت معني حلقه
همچنين در گونه . ، و قطر حفره سلولي وجود داردالياف

هاي  هاي رويشي و جهت دلتوئيدس، اثر متقابل بين حلقه
داري از خود  وت معني درصد، تفا۵ و ۱جغرافيايي در سطح 

دهد که به طور کلي  اين امر نشان مي. دهند نشان نمي
  .  بين شرايط رويشي چهار جهت وجود نداردای ويژهتفاوت 

تر   کوتاهاليافنکه ي بر اي مبناليافبندي  با توجه به تقسيم
 تا ۹۰۰ن ي بالياف کوتاه، اليافکرومتر در گروه ي م۹۰۰از 

 بلندتر از الياف متوسط، و يافالکرومتر در گروه ي م۱۶۰۰
،  )۳(رند يگ ي بلند قرار ماليافکرومتر در گروه ي م۱۶۰۰
دهد که صنوبر دلتوئيدس تا پيش از رسيدن  ج نشان ميينتا

گيرد ولي   کوتاه قرار ميالياف در گروه يچوب به سن بالغ
 ۹ تا ۸ از سن تقريببه  و يچوب قبل از پايان مرحله جوان

  .گيرد  کوتاه تا متوسط جاي مييافالسالگي در گروه 
 در صنوبر يوروآمريکن در اليافهاي   ويژگيهایروند تغيير

دهند که  نمودارها نشان مي. شود  مي  ديده۸ تا ۵هاي  شکل
 یاليافهاي  نسبت به دلتوئيدس، پراکنش بيشتري در ويژگي

شود ولي تحليل آماري نشان داد که  يوروآمريکن ديده مي
 درصد بين هيچکدام از ۵ و ۱ي در سطح دار تفاوت معني

  . ، از نظر جهات جغرافيايي وجود ندارداليافهاي  ويژگي
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رگ يوروآمريکن در ‐ صنوبر دویالياف  ميانگين طول ‐ ۵شکل 

  چهار جهت جغرافيايي 
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رگ يوروآمريکن در ‐ صنوبر دوالياف  ميانگين قطر ‐ ۶شکل 

  چهار جهت جغرافيايي 
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رگ ‐  ميانگين قطر حفره سلولي در صنوبر دو‐ ۷شکل 

  يوروآمريکن در چهار جهت جغرافيايي 
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رگ ‐  ميانگين ضخامت ديواره سلولي در صنوبر دو‐ ۸شکل 

  يوروآمريکن در چهار جهت جغرافيايي

  

 گونه يوروآمريکن، بين يازده یاليافهاي   ويژگيهمهدر 
اوت  درصد تف۱ در سطح  هاي رويشي، بندي حلقه گروه
دهد که اين گونه از  ج نشان ميينتا. داري ديده شد معني

 متوسط تا بلند یالياف در گروه يچوب همان مرحله جوان
 و اين روند همچنان ادامه دارد تا به مرحله  )۳(جاي دارد 

  .رسد  مييچوب بالغ



 ۷۱۹              ۷۲۲ تا ۷۱۳، از صفحه ۱۳۸۷ ماه مهر، ۳، شماره ۶۱نشريه دانشكده منابع طبيعي، دوره 

مقايسه دو گونه دلتوئيدس و يوروآمريکن نشان داد که در 
 دو گونه، تفاوت یاليافهاي  ي ويژگهمه بين   درصد،۱سطح 
  .دار وجود دارد معني

 آمده است درميابيم که به طور  ۹همچنان که در شکل 
، گونه يوروآمريکن داراي ميانگين اليافکلي از نظر طول 

  .باالتري است
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 در دو گونه دلتوئيدس و الياف منگين طول    مقايسه‐۹شکل 

  يوروآمريکن
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 در دو گونه دلتوئيدس و فاليا  مقايسه قطر ‐۱۰شکل 

  يوروآمريکن 
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  مقايسه قطر حفره سلولي در دو گونه دلتوئيدس و ‐۱۱شکل 

  يوروآمريکن
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 مقايسه ضخامت ديواره سلولي در دو گونه   ‐۱۲شکل 

  دلتوئيدس و يوروآمريکن 

  
هاي کلي از دو گونه   به بررسي ميانگين۱۰ شکل

  همان. پردازد  مييافالدلتوئيدس و يوروآمريکن از نظر قطر 
 ميانگين کلي  شود، در اين بخش نيز، طور که ديده مي

  . يوروآمريکن باالتر از دلتوئيدس قرار دارد
 در دو اليافهاي بيومتري  به طور خالصه از ديدگاه ويژگي

‐۲۱۴(و يوروآمريکن ) ۵۵/۶۹کلن (گونه صنوبر دلتوئيدس 
I(، قطر حفره سلولي ، و الياف، قطر اليافهاي طول   ميانگين

در گونه صنوبر يوروآمريکن باالتر از صنوبر دلتوئيدس 
دهند که ميزان اين  هاي آماري نشان مي باشد و تحليل مي

تنها در يکي . دار است  درصد کامال معني۱تفاوت در سطح 
 است که ميانگين دلتوئيدس، باالتر از اليافهاي  از ويژگي

تفاوت اين . ديوارهيوروآمريکن قرار دارد، يعني ضخامت 
  .دار است  درصد معني۱ويژگي نيز در حد 

  

  بحث

دهد که   در دو گونه نشان مياليافبندي طول  تقسيم
 کوتاه قرار یاليافهاي نخست در گروه  دلتوئيدس در سال

 به بعد در زمره گي سال١٠ از سن تقريببه گيرد و  مي
 با کلی بهگيرد که اين نتايج   متوسط جاي ميیها ليف

 يکه بر رو) ٨(شده توسط مهدوي  هاي انجام بررسي
 همخوانی کرده است بررسیدس ي دلتوئ  ساله١٨درختان 

 از همان تقريببه  يوروآمريکن یاليافاز سوي ديگر، . دارد
هاي    ويژگي ميانگين.  متوسط قرار دارندیالياف در گروه آغاز
و ) ٦(هاي رويشي دلتوئيدس که توسط لشگري   حلقهیالياف



 ...چوب  بالغ و  چوب  جواناليافهاي  ارزيابي ويژگي                                                ۷۲۰

 

اين اند، مؤيد همخواني با نتايج  گزارش شده) ٩(نظيفي 
 در اليافهاي  از ويژگي) ٢(گزارش حاجيان . پژوهش است

هاي   با دادهبه کلیهاي رويشي گونه يوروآمريکن نيز  حلقه
 اطالعات ارائه شده  همچنين،.  داردهمخوانیپژوهش کنوني 

، و )۱۲( و همکاران Evans، )١٠ (.Anonتوسط 
Rowelهمخوانی، همگي نشاندهنده )۱۷( همکاران  و 

می    پژوهش اينشده در هاي انجام کلي با نتايج آزمون
  .ندباش

 سال براي اين عبور از ۱۲، سن حدود اين پژوهشدر 
ده كه از لحاظ ش تعيين يچوب  به بالغيچوب مرحله جوان
سه با يدر مقا(سازي  تواند براي صنايع كاغذ كاربردي مي

هاي  كه به دنبال دوره) ع چوبيونه در صنان گيکاربرد ا
در اين راستا . ددارت يباشند، اهم مدت مي برداشت كوتاه
هاي  سازي از حالت شود كه در صنايع كاغذ توصيه مي

چوب  چوب و بالغ  از جوانآمده بدستتركيبي بين مواد اوليه 
 نامطلوب كوتاه بودن طول گذاری شود تا اثرگيری بهره
  .وب كمتر گرددچ  جوانیها ليف

 در چهار جهت جغرافيايي، در هيچ کدام اليافهاي  ويژگي
. دار نبودند از دو گونه مورد بررسي در پژوهش کنوني، معني

دهنده اين نکته است که اليه زاينده در  اين امر نشان
هيچيک از چهار طرف جغرافيايي دچار تنش غيرعادي 

چهار طرف نبوده و به عبارت ديگر، شرايط رويشي در هر 
باشد تا امکان رويش  جغرافيايي، به نسبت يکسان مي

تواند  اين مهم مي. را براي اليه زاينده فراهم آورندطبيعی 
نبود  و يادشدهناشي از هموار بودن محل كاشت درختان 

هاي رشد در چهار سوي درختان  نايكنواختي توزيع تنش
 ۸  و۶ يالبته با توجه به نمودارها.  باشدبررسیمورد 
 به  ،يواره سلولي و ضخامت داليافم پراکنش قطر يابيدرم

ن چهار جهت يرود ب ي که انتظار ميياد است تا جاينسبت ز
 يج آماري وجود داشته باشد که با نتايداری اختالف معن

.  نداردهمخوانی) يياي چهار جهت جغرافيداری  معننبود(
 درخت ۵ که يادي زنسبتبه انس يبا توجه به وار

 داشتند، ييايجغرافهای  ت جهک ازيکن در هر يآمروروي

ار باال، باعث شده ين استنباط کرد انحراف معيتوان چن يم
 يبرا. ابدي بروز نيياين جهات جغرافيدار بی اختالف معن

ن ي وجود اختالف بي احتمالهای علتروشن شدن 
ط يد به شراي بايياي چهار جهت جغرافیالياف يها يژگيو

 ييوهوا امل آبعگر ي، وزش باد، و ديآفتاب، ساعات يبارندگ
  .  سال گذشته مراجعه نمود۲۳در 

 در گونه يوروآمريکن، به طور اليافبا توجه به اينکه طول 
گيري  توان چنين نتيجه کلي باالتر از دلتوئيدس است مي

 به عنوان عامل اليافکرد که در کاربردهايي که طول 
. ريکن برتري دارد گونه يوروآم کننده مطرح است، تعيين

دهنده قطر   درصد، نشان١ تحليل آماري در سطح  همچنين،
باشد، ولي اگر از  حفره سلولي بيشتر گونه يوروآمريکن مي
توانيم صرف قطر  ديدگاه نفوذپذيري به موضوع بنگريم نمي

 گونه يوروآمريکن گزينشحفره سلولي باالتر را مالک براي 
 زيراپذيري بيشتر نياز دارند براي کاربردهايي بدانيم که نفوذ

 ديگري همچون مواد استخراجي، های املممکن است ع
هاي آوندي نيز درگير در کار بوده  قطر آوندها، ونوع دريچه

شود  در نتيجه پيشنهاد مي. و باعث کاهش نفوذپذيري شوند
هاي  بررسي ميزان نفوذپذيري، قطر آوندها، نوع دريچه

چوب  چوب و بالغ جوان  در آوندي، و درصد مواد استخراجي
  . اين دو گونه، در دستور کار پژوهشگران قرار گيرد

 درميابيم که ضخامت ديواره سلولي ١٢ به شکل توجهبا 
از اين رو، . باشد در دلتوئيدس باالتر از يوروآمريکن مي

بيني کرد که براي کاربردهايي که  توان پيش مي
 دلتوئيدس، هاي مکانيکي مد نظر باشند، صنوبر مقاومت

هاي  شود بررسي با وجود اين، پيشنهاد مي. برتري دارد
  . دقيقي بر روي اين نکته نيز انجام گيرد

  

  يسپاسگزار

ت يري مديله از مسئوالن محترم  قطب علمين وسيبد
 پژوهش را  اين تندرشد که بودجهي چوبيها  گونهيکاربرد
  .شود ي مسپاسگذاریاند،  ن کردهيتام



 ۷۲۱             ۷۲۲ تا ۷۱۳، از صفحه ۱۳۸۷ ماه مهر، ۳، شماره ۶۱نشريه دانشكده منابع طبيعي، دوره 

  عمناب

) تبريزي و سـپيدار ( صنوبر   فيزيکي، آناتوميکي، و کيفيت کاربردي دو گونه   ويژگی های اي    بررسي مقايسه . ۱۳۸۱،  . ا  ارجمند، ‐۱
 .نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات  زنجان، پايان در منطقه

، Populus×euroamericanaيـوروآمريکن   و دانسيته چـوب صـنوبر   اليافبررسي تغييرات بيومتري    . ۱۳۸۶،  .حاجيان، م  ‐۲
 .نامه کارشناسي ارشد، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه تهران پايان
  در چوب و خمير کاغذ، انتشارات دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگـان،                اليافمرفولوژي  . ۱۳۷۹،  .ض. حسيني، س  ‐۳

 .چاپ اول
زيکـي، شـيميايي، و توليـد خميـر کاغـذ مکـانيکي پراکـسيد قليـايي                 اي خـصوصيات في     بررسي مقايـسه  . ۱۳۸۰،  .رمضاني، ا  ‐۴

(APMP)نامه کارشناسي ارشد، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه تهران  از سه گونه بومي و تندرشد صنوبر، پايان. 
هـاي     کلـن  هاي فيزيکـي چـوب       و برخي ويژگي   اليافبررسي ساختار آناتومي، بيومتري     . ۱۳۸۴،  .، پارساپژوه، د  .لشکربلوکي، ا  ‐۵

 .۲۰۷ تا ۱۹۵هاي  ، صفحه۱، شماره ۵۸، مجله منابع طبيعي ايران، جلد (Populus deltoides 77/51)صنوبر دلتوييدس 
 گونه صنوبر يوروآمريکن ورني روبنسيس در جهـت         الياف فيزيکي و بيومتري     ويژگی های بررسي تغييرات   . ۱۳۸۳،  . ا  لشگري، ‐۶

 .سي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقاتنامه کارشنا شعاعي و طولي درخت، پايان
، پـروژه کارشناسـي،     ۲۱۴صنوبر يوروآمريکن      گونه   الياف فيزيکي و بيومتري     ويژگی های بررسي  . ۱۳۸۱،  .مولوي، م   ،  .متقي، ا  ‐۷

 .دانشگاه آزاد اسالمي، واحد کرج
پتوس در توليـد کاغـذ روزنامـه و چـاپ مکـانيکي،             بررسي استفاده از چوب صنوبر و اکالي      ). ۱۳۸۱(،  .آبادي، س   مهدوي فيض  ‐۸

 .نامه دکترا، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه تهران پايان
 گونـه صـنوبر يـوروآمريکن، پـروژه     اليـاف  فيزيکي چـوب و بيـومتري        ويژگی های گيري    اندازه.  ۱۳۸۱،  .، لشگري، ا  .نظيفي، ا  ‐۹

 .کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي
10-  Anonymous, 1998. Properties of Juvenile Wood, U.S. Department of Agriculture, Forest 
Service, Forest Products Laboratory, VI-7, 09/98. 
11-  Dickmann, D.I.., 2006. Silviculture and Biology of Short-Rotation Woody Crops in 
Temperate Regions: Then and Now, Department of Forestry, Michigan State Univ., East 
Lansing, MI 48824-1222, USA. 
12-  Evans, J. W., Senft, J. F., Green, D. W., 2000. Juvenile Wood Effect in Red Alder: and 
Mechanical Data to Delineate Juvenile and Mature Wood Zones, Forest Products Journal, Vol. 
50, No. 7/8. 
13-  Franklin, G.L., 1945. Preparation of the Sections of Synthetic Resins and Wood-Resin 
Composites, and a New Macerting Method for Wood, Nature journal 155:51, No. 3924,     
Page: 51. 
14-  Green, D. W., Wiemann, M., Gormanh, T. M., 2007. Characterization of Juvenile Wood in 
Western Softwood Species, U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products 
Laboratory. 
15-  Law, K., Rioux, S., Valade, J., 2000. Wood and Paper Properties of Short Rotation Poplar 
Clones, TAPPI journal, Vol. 83, No. 5. 
16-  Raturi, R.D., Chauham, L., 1991. Studies on Anatomical Variations in Different Clones of 
Populus Deltoides.  
17-  Rowell, R.M., Han, James S., Rowel, Jeffrey S., 2000. Characterization and Factors 
Effecting Fiber Properties, Natural Polymers and Agro-fibers Based Composites Conference, 
Brazil. 

 



722                                                                                       722-713 .pp. 2008, 3. No, 61. Vol, .Journal of the Iranian Natural Res 

 

 
 
 
 

Evaluation of fiber characteristics in the juvenile and mature 
wood of Populus deltoides (69/55) and Populus × euroamericana 

(cv. I-214), grown in Gillan province, Iran  
 

H. R. Taghiyari*1, D. Parsapajouh2, A. N. Karimi2 and K. Pourtahmasi3 

1 Faculty Member at Shahid Rajaee Teacher Training University, I. R. Iran 
2 Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, I. R. Iran 

3Assisstant prof, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, I. R. Iran 
(Received: 06 October 2007, Accepted: 01 June 2008) 

 
Abstract 
The increase in the volume of wood consumption on one hand, and the shortage of resources on the 

other hand, has made an urge for utilizing fast-growing trees. In this connection, special interest is 
focused on different poplar hybrids and clones due to their many outstanding characteristics. It has 
been long since Populus deltoides (69/55) and Populus × euroamericana (cv. I-214) have been under 
close consideration as well as vast plantation in Iran due to their high yield, adaptation to different 
climates, and ease in tending techniques, protection, and utilization. Therefore, in the present study we 
evaluate and compare fiber characteristics of juvenile and mature woods of these two clones. Sample 
trees were taken from Safra-baste Poplar Research Station, located in Gillan province, Iran. Fiber 
characteristics were taken yearly for the first 6 years of growth, and then every three tree rings together 
for the rest 14 years of growth. Results show that the transition age of juvenile wood to mature wood 
in these two clones takes place approximately when trees are 12 years old. Statistical analysis shows 
that there is no significant difference in fiber characteristics at %1 confidence level for different 
geographical directions in Populus × euroamericana; whereas significant difference was observed for 
lumen and wall thickness in Populus deltoides. Statistical analysis also shows that there is significant 
difference at %1 confidence level between fiber characteristics of these two clones. Based on the 
means and statistical analysis we can find out that fiber length, fiber diameter, lumen, and wall 
thickness in Populus × euroamericana (cv. I-214) are generally higher than Populus deltoides (69/55). 
 
Keywords: Populus × euroamericana, Populus deltoids, Juvenile wood, Mature wood, Fiber 

characteristics, Clone, Hybrid 
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