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ارزیابی امکان نمونهگیری سطحی برای برآورد کیفیت چوب
(طول الیاف و دانسیته) در درختان صنوبر سرپا
 ابراهیم لشکربلوکی؛ دانشجوی دکتری تخصصی ،گروه علوم و ص؛ایع چوغ و کاغذ ،دانشکدة م؛ابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران


ب ز پو طه س  ؛ استاد ،گروه علوم و ص؛ایع چوغ و کاغذ ،دانشکدة م؛ابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران

 رضا اوالدی؛ استادیار ،گروه علوم و ص؛ایع چوغ و کاغذ ،دانشکدة م؛ابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
 محسن کالگری؛ استادیار ،مؤسسة تحقیقات ی؛گلها و مراتع کشور ،تهران ،ایران

چکیده
زراعت چوب و بهخصوص صنوبرکاری یاسخ مهم به ایاز روزافزون صنایع چوب و سیولزی کشور به مواد اولیه اسیت.
با توجه به تنوع کاربردهای چوب ،توجه به کیفیت و درجهبندی آن از سوی زارعان /خریداران چوب در کنار کمییت ،بیه
مدیریت بهینة تولید و مصرف کمک خواهد کرد .در این زمینه ،الزم است یییوهای آسیان ،کیمهزینیه و غیرم یرب بیرای
برآورد ویژل های چوب و الیاف در درختان سریا معرف و تبییغ یود .در این ییژوهش ،تیالش یید مشی ش ییود آییا
است را امواهای کوچک تنها از ب ش بیروا تنة درخت م توااد برآورد مناسب از کیفیت چوب کیل درخیت بایید ییا
خیر .بدین منظور ،چهار لواة موفق صنوبر از ینج رویشگاه م تی

ایران اات اب و در هیر رویشیگاه ،بیا اسیتفاده از متیة

رویشسنج ،مغزیهای از ارتفاع برابرسینة  20اصیه درخت صنوبر تهیه یداد .از هر امواه ،سه ب ش زیریوست ،مییاا و
ازدیک مغز جدا یده و با روشهای استاادارد طو الیاف و دااسیتهتر چوب هر ب ش اایدازهلییری یید .ییر از اجیرای
آزمونهای آماری ،مش ش ید که در بیشتر رویشگاهها /لواهها ،اختالف معناداری بین ویژل های اادازهلرفتهیدة چوب
در ب ش زیر یوست با میااگین درخت وجود دارد .بهطوریکه طو فیبر و دااسیتة چوب در ااحیة ازدیک یوسیت اسیبت
به میااگین درختی به ترتیبی بیشتر و کمتر بوداد .با این حا  ،همبستگ زیادی بیین دادههیای منطقیة ازدییک یوسیت و
میااگین درخت وجود دایت و برای هر ویژل رابطهای ییشنهاد یید کیه بیراسیاس آن و بیا دااسیتن ویژلی چیوب در
امواههای زیر یوست ،م توان برآوردی از ویژل های چوب صنوبر در آن رویشگاه /مزرعه را بهدست آورد.
واژگان کلیدی :ارزیاب درختان سریا ،دااسیته تر ،آزمون غیرم رب ،صنوبر ،طو فیبر ،کیفیت چوب.

 نویس؛دة مسئول تلرن026-32249311 :

Email: Pourtahmasi@ut.ac.ir
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مقدمه

مبیمان فعالیت داراد .در این میان ،صنایع برای تیأمین

چوب به دو صورت عمده در صنایع امروزی کیاربرد

منابع خود اهتنها با کمبود چوب روبهرو هسیتند ،کیه

دارد :یک اینکه خود بهمنزلة مادة اصی در تولییدات

همراه ابیودن مش صیات فنی و خیواص کیاربردی

صنعت مااند صنایع کاغذ ،فیبر و مقوا و غیره بیهکیار

چوبهای خریدارییده و همچنین فقدان راهکیاری

لرفته م یود و دیگر اینکه بهعنوان مکمل در توسعة

عمی برای یناخت و برآورد سریعتر این خواص ایز

صنایع دیگر مااند تیراورس در صینعت حمیلواقیل،

بر مشکالت واحدهای تولییدی می افزایید .ییناخت

تیفن ،اسکیههای چوب در بنادر ،و ...استفاده م یود.

ویژل های ریدی ،خواص ویژة مهندسی  ،خیواص

با توجه به افزایش جمعیت و سیر صعودی آن ،تقاضا

آااتوم چوب ،و بییومتری الییاف راهکیاری مناسیب

برای مصرف چوب افزایش یافته است .جنگلها اقش

برای استفادة بهینه از این میادة خیام بیاارزش اسیت.

عمدهای در تولید آن داراد .دخالت ااسان در بردایت

لسترش رویشگاه صنوبرها در رویشگاههای متنیوع

ب روییه از آن چیالشهیای را موجیب ییده اسیت؛

کشییورمان از یییرایط دیییم در یییما کشییور تییا

بهطوریکه جنگلزدای تنیاوب بیا ریید جمعییت و

کشتزارهای لستردة آن در الییمهای کمباران با رژییم

توسعه برای هزاران سا  ،در سراسر جهان همراه بوده

آبیاری مناسب ،دامنیة لسیتردهای از ییرایط کاییت

است [ .]1سرعت ییتابان ییشیرفت عییم و فنیاوری،

صنوبر است که در یرتو فعالیتهیای زراعیت چیوب

سبب افیزایش مصیرف چیوب ییده اسیت .افیزایش

تداوم دارد .تنوع رویشگاهها به همراه تنوع لواهها بیه

مصرف چوب و کاهش توان تولیدی آن از عرصههای

تولید چوبهای منجر م یود که از لحام کیاربردی

جنگی سبب کمبود مواد اولیة چوب یده که این ایاز

خواص متفیاوت خواهنید داییت .اسیتفادة لسیتردة

فراوان به چوب با کشیت درختیان تنیدریید ،تحیت

چوب صینوبر در صینایع م تیی

چیوب  ،ضیرورت

عنوان زراعت چوب 1به مقیدار زییادی لابیل جبیران

یناسای و ارزیاب سریعتر و کمهزینیهتیر هرییک از

است .صنوبرها اهمیت زییادی در زراعیت چیوب در

خصوصیات آن را امایان م کند تا از حداکثر راادمان

الییم معتدله داراد [ .]2بهطوریکه سطا صینوبرکاری

آنها بتوان بهیره لرفیت .همچنیین ،بیا ارزییاب ایین

جهان در سا  2007بیه مییزان  79/1مییییون هکتیار

ویژل ها م توان به مدیران میزارع چیوب در جهیت

برآورد یده است [ .]3ایاز صینایع چیوب کشیور بیه

مدیریت بهینة تولید چوب با خواص و کیفییت برتیر

مواد اولیه ،که چالش جدی فراروی صنعت است ،در

در صنایع مورداظر یاری رسااد .اما این ارزییاب باید

حا حاضر با بهرهلیری از منیابع جنگیی  ،واردات و

آسان باید و با کمترین آسیب به درخت ااجام ییود.

تولیدات زراعت چوب (صنوبر) تأمین می ییود [.]4

از میان مهمترین ویژل های کاربردی تعییین کیفییت
2

صیینایع چییوب کشییور در تولییید کاغییذ ،فیبییر ،ت تییه

چوب بهویژه در صنایع سیولزی اظییر کاغیذ ،ت تیه

خردهچوب ،روکیش و ت تیهالییه ،کبرییت MDF ،و

فیبر ،مقوا و  MDFدو عامل مهیمتیر ،طیو الییاف و

1. fiber plantation, fiber farming

2. wood quality
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دااسییییته آن هسیییتند .در میییورد دااسییییتة چیییوب

است ییشنهاد یده است .همچنین ،این ارزیاب اشیان

یژوهشهای بیشتری اسبت به ویژل های فیبر وجود

داد که ابعاد فیبر و دااسیتة چیوب از مغیز بیه سیمت

دارد؛ این موضوع ممکن است به دلیل لرانتیر بیودن

ییرامون تنة درخت (یوست) افزایش م یابید [ .]8در

اادازهلیری خیواص فیبیر بیوده بایید [ .]5ترکیبیات

یژوهش دیگیری و در مقایسیة ویژلی هیای رییدی

ساختاری چوب صنوبر را سیهم بیهاسیبت زییادی از

درختان صنوبر و خواص چوب آنهیا (طیو فیبیر و

الیاف ( 53تا  60درصد) ،عناصیر آوایدی ( 28تیا 34

دااسیته) ،همبستگ و اختالف معناداری بین دااسییتة

درصد) ،سیو های ایعة چوب ( 11تا  14درصید) ،و

چوب و مییااگین طیو الییاف یافیت اشید .در ایین

ب ییش اییاچیزی از یارااشیییم محییوری ( 0/1تییا 0/3

یژوهش ،دامنة تغییرات دااسیتة چوب (خشک) در دو

درصد) ییامل می ییود [ .]6همیین لیزارش دامنیة

رویشیییگاه بیییه ترتییییب  343 -480و 274 – 434

متوسط طو فیبر چندلواة صنوبر بررس یده را بیین

کییولرم در مترمکعب و همچنین طو الییاف -0/45

 1/32تا  1/38میی متر و دااسیتة آنها را بین  0/31تیا

 0/23و  0/32 -0/44میییی متییر بییهدسییت آمیید [.]9

 0/37لرم بر ساات متر مکعب برآورد کرده است [.]6

دااسیییته (خشییک) و طییو فیبییر سییه کییین صیینوبر

در صنوبرها این لابییت وجیود دارد کیه بیا عمیییات

(هیبریییییدهای  47 -174 ،11 -11و بییییوم ) بییییا

هیبریداسیون مقاومت آنها در برابر بیماریها افزایش

امواههای از ارتفاع  1/5و  3متری درختان در سینین

و طو فیبریان در یرایط ویژة رویشگاه بهبود یابد

م تی

(تا  9سالگ ) بررس ید .اتایج اشان داد کیه

[ .]6همیة ویژلی هییای آاییاتوم چییوب صینوبرهای

دااسیته در  3سالة او رید 0/37 ،لرم بر سیاات متیر

هیبرید تحت تأثیر یرایط رویشگاه تغییر می کننید.

مکعیب بییوده و یییر از آن در سیینین بییاالتر ( 4تییا 5

سهم عناصر فیبری در چیوب صینوبر  57/1تیا 68/5

سالگ ) اایدک کیاهش دارد و دوبیاره در  9سیالگ

درصیید اسییت و طییو فیبییر بییرای سییه لواییة P.

افزایش را اشان م دهد ( .)0/45 g/cm³طو فیبیر در

 euramericana, Populus deltoidsو لوایة صینوبر

سا او  0/57میی متر اادازهلیری یده و این مقیدار

هیبرید به ترتییب  0/86 ، 1/02و بیین 0/75 – 1/08

در  9سالگ به  1میی متر افزایش یافته است .میااگین

میی متر بهدست آمده است [ .]7در لزاری  ،تغییرات

مشییاهدات ،وجییود اخییتالف معنییادار را در متغیییر

ابعاد فیبر و دااسیتة چوب دوکین صنوبر ( G48میاده)

اادازهلیریییده تأییید می کنید .در درون هیر کیین،

و ( G3ار) ارزیاب ییداد .اسیبت اخیتالف آزمیون

همبستگ بین آنها اادک و فالد اخیتالف معنیاداری

Fآنها اشان داد که بین طو فیبیر و دااسییتة چیوب

اسیییت [ .]10وزن م صیییوص چنییید کولتییییوار از

آنها اختالف معناداری وجود دارد؛ بهطوریکیه کیین

هیبریدهای صنوبر در محلهای م تیی

ارتفیاع تنیة

 G48طو فیبر بیندتر و دااسیتة کمتری اسبت به کین

درختان (برابرسینه 1/3 ،و  2/3متیر) ± 0/001 g/cm³

 G3دارد .بنابراین ،دو کین  G48و  G3بهترتیب برای

 0/352و دامنة آنها  0/495تا  0/267بیهدسیت آمیده

کاربردهای که در آنها طو الیاف و دااسیته مهیمتیر

است و در میواردی اییز کیاهش وزن م صیوص بیا
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تنشهای آبیاری ،مییااگین حیدالل و حیداکثر دمیای

اصی برآورد کیفیت چیوب فقیط بیراسیاس تکیهای

محیط  ،و ویژل لواة صنوبر ارتبا داده یده است.

کوچک از بیروا ترین ب ش آن این است که خواص

دااسیتة چوب درختان در محل لطر برابرسینه ،ارتفیاع

چییوب در جهییت عرضی تغییییرات زیییادی دارایید و

 1/3و  2/3تنه افزایش را اشیان داد و در ارتفیاع 2/3

احتماالً ویژل های چوب بیروای بسییار متفیاوت از

بیشترین مقدار را دایت [ .]11دااسیتة تیر ،خشیک و

میااگین درخت خواهد بیود .بیه عبیارت دیگیر ،ایین

طو الییاف در ب یش ازدییک یوسیت کیین صینوبر

سؤا مطرح است که الر امواه از ب شهای ازدییک

 P. deltoides 77/51بیه ترتییب  0/4 ، 0/6 g/cm³و

یوسییت (خییارج تییرین الی یة چییوب تن یة درختییان)

 1079میکییرون لییزارش ییید [ .]12همچنییین ،طییو

بردایت یود ،آیا معرف خیوب از خصوصییات کیل

الیاف چوب جوان و بالغ دو لوایه صینوبر  P.albaو

چوب تولیدی است یا خیر؟ برای این منظور و بیرای

 P.euramericanaبه ترتیب  1228و 1397میکرون و

ارائة یک ییوة سریع ،کمهزینه ،و کمآسییبرسیان در

دااسیتة یایه در ارتفاع برابرسینه همان درختان0/329 ،

این مقاله تالش یید تیا مییزان موفقییت اموایههیای

و  0/318لرم بر ساات متر مکعب لزارش یید [.]13

ازدیک یوسیت در بیرآورد خصوصییات فیبیر و وزن

در بیشتر تحقیقات فو  ،درختان مطالعهییده لطیع و

م صوص تر امواههای صنوبر کشتییده در منیاطق

یر از آن خواص اادازهلیری یدهااد ،که این ییوه با

م تی ی

مشکالت اظییر فرصیت زمیاا  ،هزینیة ااخواسیته و

مصیییرفکننیییدلان چیییوب صییینوبر و همچنیییین

ت ریییب درختییان همییراه اسییت .اسییتفاده از متییة

تولیدکنندلان آن را لادر م سازد تیا بیا اموایهلییری

رویشسنج و بررس مغیزی تهییهییده از آن لرچیه

کوچییک از درختییان صیینوبر ارزیییاب دل ییواه را در

ییوة غیرم رب محسوب م ییود ،در عمیل ممکین

کیفییییت و راایییدمان تولییییدات چیییوب (بیییرای

است مورد استقبا صینوبرکاران محیی و خرییداران

مصرفکنندلان) و کمیت ایین ایوع تولییدات (بیرای

لییرار اگیییرد ،زیییرا اوالً تهیییه اییین ابییزار بییرای همییه

زارعان چوب) بهعمل آوراد.

امکانیذیر ایست و ثااییاً ایجیاد حفیرهای تیا مغیز در
درخت ممکن است از کیفییت آن در برخی صینایع
مااند روکشلیری بکاهد یا باعد ااتفیا آلیودل هیا

ایییران ارزیییاب یییود .اییین ییییوة ارزیییاب

مواد و روشها
رویشگاهها و گونههای صنوبر مطالعهشده

یود .بنابراین ،الر برآورد کیفیت چوب ییک درخیت

این بررس در مناطق و استانهای که صنوبرکاری در

فقط براساس تکهای کوچک از ب ش بیروا سیالهیی

آنها لسترش بیشتر و یتااسیل خوب در تولید چوب

که بهطور معمو تهیة آن با چکیش و مغیار ییا ابیزار
دیگر راحت استی امکانیذیر بایید ،لیام مهمی در
راستای اهمیتب شی بیشیتر بیه کیفییت صینوبر در
تجارت آن بردایته خواهد ید .با ایین حیا  ،مشیکل

صنوبر داراد ،ااجام ید .این رویشگاهها عبارت ااد از:
یهنهکال (ساری) ،زاجانرود (زاجان) ،یارک یردیسیان
(ابهر) ،ف رآباد (لشت اشا) ،و یییشحصیار (فیومن).
ویژل ی رویشییگاه و برخ ی خصوصیییات الییم ی
رویشگاههای مذکور در جدو  1ارائه ید.
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جدول  .1خصوصیات رویشگاهی و برخی شرایط جغرافیایی و اقلیمی مناطق صنوبرکاری مطالعهشده

سن

ردی

رویشگاه لواه/کین صنوبر

1

ساری

P.euramericana

ارتفاع منطقه طو

عرض

دما

جغرافیای

جغرافیای

(درجه)mm( )c°

12

132

"53° -1 '-4 8

"36° -19 '-4 8

درختان (متر)

بارادل

14/7

847

2

زاجان

Populus alba

16

1480

"39°-50' -26" 40° -63 '-0 8

13

250

3

ابهر

P.nigra

14

1543

"40° -02 '-52

"39°-59 '-34

11

298

4

لشتاشا

P.deltoides.69.55

7

-9

"49 °-'52 -45

"

5

فومن

P.d.77.51

17

10

"49°-15 '-35

"37°-3 ' -5 0

27 37 °-23' –04
16/5

1469
1260/1

 .1میااگین دما و مجموع بارادل سالیااه براساس دادههای الییم بیست تا س سا اخیر ازدیکترین ایستگاه هوایناس به هر رویشیگاه
تهیه یده است.

نمونهگیری ،آمادهسازی ،اندازهگیری دانسیته،

مغزی تهیه ییداد (ازدییک یوسیت ،ازدییک مغیز ،و
میااه) .امواههای کوچک به طو  2سیاات متیر جیدا

و طول الیا

یداد .برای اادازهلیری دااسیتة تر چوب اموایههیای

در هر رویشگاه ،تعداد 20اصیه درخت صنوبر ،که در

کوچک به میدت  48سیاعت در آب مقطیر غوطیهور

دامنة لطری میااگین لطر غالیب تیوده لیرار داییتند،

یداد .سرر با اادازهلیری وزن و حجم تر آنها وزن

اات اب ییداد .بیا ابیزار متیة روییشسینج از سیمت

م صوص تر امواهها محاسبه یید .ییر از محاسیبة

جنییوب درختییان در ارتفییاع برابرسییینه ( 1/30متییر)
امواههای به بینیدی اصی

دااسیتة سه ب ش م تی

یک امواة مغزی ،مییااگین

اایدازة لطیری درختیان

از این سه ب ش بهمنزلة میااگین دااسییتة آن درخیت

اسییت را و در محفظییههییای م صییوص اگهییداری

در ارتفاع برابرسینه لیزارش یید .بیه منظیور وابیری

امواییههییا لییرار لرفتنیید .الرچییه بییرای کاربردهییای

الیییاف ،امواییههییای کوچییک در محیییو فییرااکیین

لواالون صنوبر خواص متعددی م توااد مداظر لرار

(م یو اسید استیک و آب اکسیژاه بیه اسیبت ییک:

لیرد ،در این تحقیق برای امواه از دو خاصیت طیو

یک) به مدت  24ساعت (برای چوبهای سیبک) در

فیبر و دااسییتة تیر اسیتفاده یید تیا اییدة اسیتفاده از

دمای  60±5ساات لراد در کوره حرارت داده ییده و

امواههای ازدیک یوست آزمون یود .بر این اسیاس،

آمادهسازی یداد [ .]10یر از خار کردن لولههیای

در آزمایشگاه برای بررس های هدف (ویژلی الییاف

آزمایش حاوی امواه از کوره ،محیو فرااکیین با آب

و دااسیتة چوب) امواههای از سه ب یش هیر اموایة

مقطر جایگزین یده و یر از چندبار یسیتوییوی

508

ی؛گل و فرآوردههای چوغ ،مجله م؛ابع طبیعی ایران ،دورة  ،68شمارة  ،3پاییز 1394

امواهها با آب مقطر و تکاادن آنها (لولیة آزمیایش)،

رویشگاههای که در آنها همبسیتگ معنیاداری بیین

الیاف چوب از یکدیگر جدا یداد .برای راگآمییزی

ویژل زیر یوست بیا مییااگین درخیت یافیت اشید،

محیو سافرااین با غیظت  0/5لرم در  100میی لیتیر

میزان اختالف ویژل ازدیک یوسیت بیا مییااگین آن

آب مقطییر روی سوسرااسیییون الیییاف ری تییه ییید.

ویژل در هر درخیت بیه تفکییک محاسیبه یید .بیا

فیبرهییای راییگآمیییزییییده روی الم میکروسییکوی

میااگینلیری از این اختالفها ،معادلهای برای برآورد

تثبیت یداد .سرر با دوربیین دیجیتیال سیوا 8/1

آن ویژل از روی امواههای ازدیک یوست ییشینهاد

مگاییکسییل در زیییر عدس ی ییییئ میکروسییکوپ

ید .معادالت ییشنهادیده دروالع فقیط بییان ریاضی

Olympus CX31با دریتامای  40Xتصویربیرداری

متوسط تغییرات (افزایش /کاهش) ویژل امواة زییر

ااجام ید .تصاویر به ارمافزار  Image Jمنتقل و با آن

یوست اسبت به میااگین درخت هستند .محاسبههیای

ارمافزار برای هر ب ش (زیر یوست ،میاایه و ازدییک

آماری با ارمافزار  SPSSاس ة  16ااجیام یید .همیة

مغییز) دسییتِکییم طییو  30فیبییر ااییدازهلیییری و

امودارها با ارمافزار  Excelترسیم ید.

میااگینلیری ید .یر از محاسیبة طیو الییاف سیه
ب ش م تی

یک امواة مغزی ،میااگین از ایین سیه

ب ش بیهمنزلیة مییااگین طیو الییاف آن درخیت در
ارتفاع برابرسینه لزارش ید.

نتایج و بحث
برای مقایسة اتایج ابتدا دادههای ثبتییده در هرییک
از ب شهای اایدازهلییریییده بیا یکیدیگر مقایسیه
یداد .یر از تعیین وجود یا ابیود اخیتالف معنیادار

محاسبههای آماری

بین آنهیا ،مییااگین دادههیای سیه ب یش بیرای هیر

ابتدا برای بررس وجود اختالف معناداری بین طیو

درخت ،بهمنزلة میااگین آن ویژل بیرای آن درخیت

الیییاف و دااسیییتة تییر هریییک از ب ییشهییای ازدیییک

منظور ید.

یوست ،ازدیک مغز و بیین آن دو محاسیبات و آایالیز

مطابق اتایج جدو  2طو فیبر در ب ش ازدیک

آماری ااجام ید .یر از اثبیات وجیود اخیتالف بیین

یوست ،میااه و ازدیک مغز لواه و کینهیای صینوبر

ب شهای سهلااه در همة رویشگاهها ،بیرای بررسی

در رویشگاههای مطالعیهییده اخیتالف معنیاداری در

وجود اختالف معنادار بین طو فیبر چوب ب ش زیر

سطا  1درصد داراد؛ بهطوریکه طو فیبر در ااحییة

یوست با میااگین درخت ،با اسیتفاده از دادههیای 20

ازدیییک یوسییت بینییدترین و در ااحییة ازدیییک مغییز

درخت ،برای هر رویشگاه ،آزمون  tجفت ااجام یید.

کوتاهترین بوداد.

عالوه بر این ،رابطة بیین طیو الییاف و دااسییتة تیر

به منظور ارزیاب میزان این تفاوت ،درصد کاهش

چوب ب ش زیر یوست با میااگین درخت با ضیریب

طو فیبر در ب شهای میاا  ،ازدیک مغز و مییااگین

همبستگ ییرسون تعیین یید .بیرای بررسی وجیود

کل سه ب ش ،که معرف میااگین کل درخیت اسیت،

اختالف بین دااسیتة تر ب ش زیر یوست بیا مییااگین

محاسبه ید و در جدو  3لرار لرفت.

درخت ییوههای مشابه اعما یداد .یر از حذف
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جدول  .2تجزیة واریانس و اختالف معناداری 1طول فیبرگونههای صنوبر بررسیشده در رویشگاههای مختلف

میااگین ( ،)Mااحراف معیار استاادارد ( (SDو ااحراف معیار خطا ( )EDطو فیبر در
ردی

لواه /کین

رویشگاه

P≤0/001

ب شهای دروا چوب درختان (میکرون)
ب ش زیر یوست
SD

ED

ب ش میاا
ED

M

ب ش ازدیک مغز
M

SD

ED

SD

M

36

161

762/2³

1

P.euramericana

ساری

**

1096/4² 134/1 29/9 1379/9¹ 99/5 22/3

2

P.alba

زاجان

**

21/7

96/9

905/6²

790/7³ 102/6 22/9

3

P.nigra

ابهر

**

11/4 1069/7¹ 62/8

50/9

947/1²

797/8³ 102/6 22/9

4

P.d.69.55

لشتاشا

**

5

P.d.77.51

فومن

**

87/1 19/5
14

978/8¹

19/2 1024/3² 119/2 26/7 1166/9¹ 59/2 13/2
15/6 1221/9¹ 55/6 12/4

69/8

85/7

732/4³

897/4³ 137/3 30/7 1089/1²

 .1سطوح معناداری  b =2 ، a=1و  ،c =3همچنین اعداد هماما فالد اختالف معناداری هستند.

جدول  .3برآورد نسبت درصد کاهش طول فیبر بخشهای میانی ،نزدیک مغز و میانگین کل درخت به بخش نزدیک پوست

ازدیک مغز

میااگین سه ب ش

رویشگاه

ردی

ب ش میاا

1

ساری

20/19

29/58

21/51

2

زاجان

9/25

20/51

9/92

3

ابهر

11/28

20/50

12/26

4

لشتاشا

12/15

17/37

16/44

5

فومن

10/69

26/52

12/40

جدول  .4وضعیت طول الیاف در بخش نزدیک پوست و میانگین سه بخش در درختان صنوبر

ردی

طو الیاف

1

رویشگاه

لواه /کین صنوبر

1

ساری

P.euramericana

1379

2

زاجان

P.alba

997

898

3

ابهر

P.nigra

1069

938

131

4

لشت اشا

P.d.69.55

1166

974

192

** 16/4

5

فومن

P.d.77.51

1221

1069

152

** 12/4

همبستگ

اختالف

( %کمتر)

** 21/5

0/34 n.s ²
** 0/85

ازدیک یوست

میااگین سه ب ش
1079

300
99

** 9/9
** 12/2

** 0/82
** 0/61
* 0/46

 .1طو الیاف میااگین سه ب ش از ب ش ازدیک یوست کمتر است.
 .2عالمت ** * ،و  n.sبه ترتیب به معنای معناداری آزمون  tو همبستگ در سطا  0/05 ،0/01و فقدان آن است.
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از میان مقادیر بهدستآمده در جیدو  ،3کمییت

ساری ،طو الیاف درخت در ارتفاع برابرسینه بهطیور

افزایش طو فیبر در ااحیة ازدیک یوست به مییااگین

میااگین  12/7درصد کوتاهتر از الیاف ازدیک یوسیت

کل درخت مقایسه و آاالیز یداد تا مش ش یود الر

اسییت .اییین موضییوع در مییورد درختییان تنییدرییید و

امواة ازدیک یوست تهیه یود ،اسبت به کل درخیت

زودبازده ،مثل صنوبرها ،که در سا هیای اولییة ریید

چه میزان افزایش دارد .این مهم بیرای هیر رویشیگاه

تشکیل جوان چوب در آنهیا اتفیا میفتید ،موجیب

محاسبه و در جدو  4آورده یده است.

کمتر بودن طو الیاف آنهیا اسیبت بیه چیوب زییر

مطییابق جییدو  4مقایسیة طییو فیبییر در ب ییش

یوست است [ .]13برای برآورد تقریب میااگین طیو

ازدیک یوست هیرییک از صینوبرها از مییااگین سیه

الیاف یک درخت صنوبر در لطر برابرسیینه براسیاس

ب ش اادازهلیرییده در آنهیا بیشیتر اسیت .اتیایج

امواههای ازدیک یوست ،م توان از رابطة  1اسیتفاده

آزمون  tجفت اشان داد که در همة رویشگاههیا بیین

کرد:

طو الیاف ب ش ازدیک یوسیت و مییااگین درخیت

رابطه ()1

اخییتالف معنییاداری در سییطا  1درصیید وجییود دارد.

Lm  Lb  1 %12.7   Lm  Lb  0.87

بیشترین درصد اختالف در رویشگاه ساری بیا لوایة

کییه در آن  Lmمیییااگین طییو الیییاف در لطییر

 21/5( P.euramericanaدرصیید) و کمتییرین اییین

برابرسینه درخت و  ،Lbمییااگین طیو الییاف ب یش

اختالف در رویشگاه زاجان با لوایة صینوبر P.alba

ازدیییک یوسییت اسییت .بییا اسییتفاده از رابطییة  1و

( 9/9درصد) دیده ید .این تفیاوتهیا می توااید بیه

امواهلیری از ب ش زیر یوست چیوب درختیان (در

یرایط رویشگاه  ،یرایط الییم  ،و خواص ژاتیکی

ارتفاع  1/3متری تنه) م توان برآوردی از طو الیاف

صنوبرها ارتبا ییدا کند .بهجز رویشیگاه سیاری ،در

درختییان در یییرایط رویشییگاه و کییین صیینوبر

بقیة رویشگاهها همبستگ باال و معناداری بیین طیو

یییژوهشیییده بییهدسییت آورد کییه کمتییر از مقییدار

فیبر در ب ش ازدیک یوست با میااگین درخت وجود

اادازهلیرییده از چوب محل زیر یوست است.

دایییت (یییکل  .)1بییدون در اظییر لییرفتن رویشییگاه

شکل  .1نمودار همبستگی تغییرات طول فیبر با در نظر گرفتن همة رویشگاهها /گونهها بهجز رویشگاه ساری
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اتایج حاصل از این تحقیق اشان داد کیه در همیة

مغییزی اسییت [ .]13طییو سیییو هییای کییامبیوم در

لواه /کینهای صینوبرهای مطالعیهییده ،طیو فیبیر

جواا کم است و بهتدریج با افزایش سن ،بیر طیو

ب شهای ازدیک یوست بیشتر از میااگین درخیت و

این سیو ها افزوده م یود .بنیابراین ،الییاف ازدییک

دروالییع ب ییشهییای دروای تییر درخییت اسییت .اییین

مغز ،که از کامبیوم جیوانتیر مشیتق ییدهااید ،طیو

تغییرات در بررس های دیگران در لواههیای صینوبر

کوتاهتری اسبت به الیاف ازدیک یوست (که حاصیل

ایز تائید یده است [6؛  .]12همچنیین ،مشیاهده یید

کامبیوم مسنتراید) داراید .در بیین کیینهیای میورد

طو فیبر درختان صینوبر در  1سیالگ اسیبت بیه 9

تحقیق دو کین ( P.d.69.55رویشیگاه لشیت اشیا) و

سالگ افزایش را اشان م دهد [ .]3بیهطیوریکیه در

( P.d.77.51رویشگاه فومن) جنسیت متفاوت داراید.

سا او طیو فیبیر کمتیر ( 0/57مییی متیر) و در 9

کین رویشگاه لشتاشا (ماده) طو فیبیر کوتیاهتیری

سالگ این طو تا  1میی متر افیزایش داییته اسیت؛

اسبت به کین رویشگاه فومن (ار) در هر سیه ب یش

یعن درحقیقت طو فیبر از مغز به ییرامیون درخیت

بررس یده دایت .این تمایز م توااد اای از تفاوت

افزایش م یابد .این افزایش وابسته به جیوانچیوب و

ژاتیک آن دو باید .اتایج این مشیاهدات بیا مطالعیة

و

مشابه در کشور هنید روی کیینهیای ( G48میاده) و

دییده می ییود .تشیکیل چیوب جیوان در

کین ( G3ار) در مورد مقایسة طو فیبر آنهیا مشیابه

بالغچوب است و در بیشتر لواههای سیوزا بیر
یهنبر

صنوبرها در سا های ا ستین رید ،کیه طیو الییاف

ایست و عکر آن تأیید ید [.]8

کوتاهتری داراد ،عامل کمتر بودن طو فیبر در ااحییة
جدول  .5وضعیت دانسیتة تر در بخش نزدیک پوست و میانگین سه بخش در درختان صنوبر

ردی

رویشگاه

لواه /کین صنوبر

دااسیتة تر
ازدیک یوست

میااگین سه ب ش

اختالف

%
(بیشتر)

1

همبستگ

1

ساری

P.euramericana

0/78

0/84

0/06

** 8/3

0/41 n.s²

2

زاجان

P.alba

0/76

0/77

0/01

1/44n.s

**0/88

3

ابهر

P.nigra

0/7

0/82

0/12

** 18/0

**0/68

4

لشتاشا

P.d.69.55

0/74

0/8

0/16

** 21/9

**0/77

5

فومن

P.d.77.51

0/74

0/92

0/18

** 24/2

**0/69

 .1دااسیتة تر میااگین سه ب ش از ب ش ازدیک یوست بیشتر است.
 .2عالمت ** * ،و  n.sبه ترتیب بهمعنای معناداری آزمون  tو همبستگ در سطا  0/05 ،0/01و فقدان آن است.
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شکل .2نمودار مقایسهای دانسیتة تر در بخشهای داخلیچوب گونه /کلنهای صنوبر

مطابق اتایج این یژوهش (جدو  ،)5درخصوص

رویشگاه زاجان ،اختالف معناداری با میااگین درخت

دااسیتة تر ،بهجز رویشگاه زاجان با لواة  ،P. albaدر

در سطا  1درصد دارد .بهطورکی  ،بهجز در رویشگاه

بقیة رویشگاهها ،بین دااسییتة تیر چیوب سیه ب یش

زاجان ،در بقیة رویشگاهها ،دااسییتة چیوب مییااگین

ایارهیده اختالف معناداری وجود دارد (یکل .)2بیه

درخت بیشتر از ب ش ازدیک یوست بود .عیالوه بیر

عبارت دیگر ،م توان با اموایهلییری از ب یش زییر

این ،بهجز در رویشگاه سیاری ،در بقییة رویشیگاههیا

یوست چوب صینوبر رویشیگاه زاجیان دااسییتة تیر

همبسییتگ بییاال و معنیاداری بییین دااسیییته در ب ییش

بهدستآمده را برای سه ب ش یکسان دااسیت .ولی

ازدیک یوست با میااگین درخت وجود دایت (یکل

در مورد سایر لواه /کینهای صنوبر ،به دلییل وجیود

 .)3بنابراین ،بدون در اظر لیرفتن رویشیگاه زاجیان،

اختالف معناداری بین طو الیاف و دااسییتة تیر سیه

دااسیتة تر درخت در ارتفاع برابرسینه بهطور مییااگین

ب ش ایارهیده ،اتایج تعمیم ییذیر ایسیت .بنیابراین،

 21/3درصد بیشتر از چوب ازدیک یوست بود .برای

برای ارائیة روش سیادة ارزییاب  ،دااسییتة تیر ب یش

برآورد تقریب میااگین دااسیتة یک درخت صنوبر در

ازدیک یوست با میااگین سیه ب یش مقایسیه ییداد.

لطر برابرسینه براساس امواههای زیر یوست م تیوان

همچنین ،مقدار درصد کم هریک محاسبه و سنجیده

از رابطة  2استفاده کرد:

و اتایج در جدو  5ارائه ید.

رابطة :2

اتایج دااسیتة تر چوب ازدیک یوست و مییااگین

Dm  Db  1  %21.3  D m  Db 1.21

درخت و اتایج آزمون  tجفت (جدو  )4اشان داد که

که در آن  Dmمیااگین دااسیتة تر چیوب در لطیر

دااسیییتة تییر چییوب در ب ییش ازدیییک یوسییت همییة

برابرسینه درخت و  ،Dbدااسیتة تر چوب ب یش زییر

صیینوبرهای رویشییگاههییای اییین بررسی  ،بیهجییز در

یوست است.

ارزیابی امکان نمونهگیری سطحی برای برآورد کیریت چوغ (طول الیاف و دانسیته در درختان ص؛وبر سرپا

=

513

2

R

0 /4

شکل .3نمودار همبستگی تغییرات دانسیتة تر با در نظر گرفتن همة رویشگاهها /گونهها بهجز رویشگاه ساری و زنجان

اتایج اشان م دهد کیه در رویشیگاه زاجیان بیه

بررس های بیشتر آااتوم چیوب اسیت .در میواردی

دلیل ابود اخیتالف معنیاداری در دااسییتة تیر چیوب

کاهش دااسیته در چوب صنوبرهای مشاهده ید کیه

ب ش ازدیک یوست با میااگین سه ب ش ،م توان بیا

با سیستمهای آبیاری رید یافتنید [ .]11ایین کیاهش

امواهلیری از چوب زیر یوست تنة درختان در ارتفاع

دااسیته را بیا تینشهیای آبییاری رویشیگاه میرتبط

برابرسینه مقدار بهدستآمده را در رویشگاه مذکور به

دااستند .ازاینرو ،کاهش دااسیته در لوایة  P.albaدر

چوب کل درخیت تعمییم داد .ولی در میورد سیایر

ب شهای ازدیک مغز و میاا را م توان به رویشگاه،

رویشگاههیا (سیاری ،ابهیر ،لشیتاشیا ،و فیومن) بیا

لواة صنوبر ،یا موضوع آبیاری مرتبط دااست.

استفاده از رابطة  2برآوردی از دااسیتة تر چیوب ایین

نتیجهگیری

رویشگاهها و کینهای صنوبر در آنها بهدست آمد که

یناخت ویژل هیای کیاربردی چیوب (صینوبر)

مقدار ارزیاب آنها بیشتر از امواههای اادازهلییری از

بستر مسیاعد میدیریت بهینیة تولیید و مصیرف آن را

زیر یوست درختان است.

امایان م کند .اتایج ایین ییژوهش اشیان داد کیه دو

دااسیته از سمت ب یشهیای داخیی بیه سیمت

فاکتور مهم (طو فیبر و دااسیتة تر) چیوب درختیان

الیههای ییراموا تنیه کاهشی را اشیان داد .دااسییتة

م تی

صنوبر با هدف مصرف آن در صینایع کاغیذ،

چوب در یهنبرلان ،عالوه بر درصید چیوب آغیاز و

ت تییه فیبییر و  ،MDFدر رویشییگاههییای متفییاوت بییا

یایان حیقههای رویش  ،به عوامل دیگری چون یهنای

یکدیگر اخیتالف معنیاداری داراید .حتی دو فیاکتور

کی و لطیر دییوارة الییاف چیوب و اایدازه و تعیداد

یادیده در ب شهای سهلااة چوب در این تحقیق ،به

آوادها وابسته است .یافتن دلیل لطع کاهش دااسیته

غیر از رویشگاه زاجان ،با یکدیگر اختالف معنیاداری

از مغز به یوست در لواه /کینهیای صینوبر ایازمنید

داراد .اتایج اشان داد که با بردایت امواهای کوچیک
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تنها از چوب زیر یوست درختان م توان بیه رویی

و اتایج بهدستآمده از این یژوهش (رابطیههیای  1و

ساده ،ارزان ،و سریع برآورد مناسیب از مییااگین کیل

 )2لیییادر خواهنییید بیییود بیییرآورد کیفی ی (بیییرای

درخت بهدست آورد و ارزیاب کم و کیف مناسیب

مصرفکنندلان) و کم (بیرای تولیدکننیدلان) از دو

بییرای صیینایع هییدف ااجییام داد .تولیدکننییدلان و

مش صة برجستة چوب صنوبر (طو الیاف و دااسیتة

مصرفکنندلان چوبآالت صنوبر با استفاده از روش

تر) بهدست آوراد.
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