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  ((EEuuoonnyymmuuss  llaattiiffoolliiaa))  اسبیاسبی  بررسی خواص فیزیکی و بیومتری چوب البررسی خواص فیزیکی و بیومتری چوب ال

  نورنور  ستانستانچمچمدر منطقه رویشگاهی در منطقه رویشگاهی   

 

 
 چکیده

اسویی رر  اين تحقيق با هدف بررسی خووا  یيزيیوی و بيوومترو چووب ال     
ررخت صورت پذيریت. براو اين منظور تعدار سوه  هاو طولی و عرضی جهت

اسیی رر منطقه رويشگاهی چمستان نور انتخاب و از هر اصله ررخت سالم ال
مترو از  5و  3، 33/9سانتيمترو از ارتفاع  5ررخت، سه ريسک به ضخامت 

ارتفاع ررختان تهيه شد. سه نمونه چوبی رر جهت عرضی ررخت از مغوز بوه   
ر ريسک بريده شد. سپس خوا  یيزيیوی درانسويته   سمت پوست به ازاو ه

ی حجمی(، خوا  بيومترو دطول الياف، قطور اليواف و   دگيكش همبحرانی و 
ایوزار  و شده و با نرمريگ اندازهضخامت ريواره سلولی( و ضرايب موریولوژيیی 

SPSS وتحليل آمارو قرار گریت. نتواي  آزموون تجزيوه واريوانس      مورر تجزيه
ی دگيكشو  هوم هواو طوولی و عرضوی بور     مسوتقل جهوت   ريتأثنشان رار كه 

رار اسوت.  حجمی، طول الياف، قطر الياف و ضخامت يک ريواره سلولی معنوی 
رار بين جهت عرضوی بوا رانسويته بحرانوی رر چووب ال اسویی       ارتیاط معنی

ی حجموی، طوول   دگيكشو  هوم مشاهده شده است. ميانگين رانسيته بحرانی، 
 555/3اسیی بوه ترتيوب    ريواره سلولی چوب ال الياف، قطر الياف و ضخامت
ميیرومتور،   32/25متر، ميلی 393/9ررصد،  29/95گرم بر سانتيمتر میعب، 

ميیرومتر محاسیه شد. ضرايب موریولوژو الياف چوب ال اسیی شوامل   24/7
ررصود، ضوريب    33/42پوذيرو  ، ضوريب انعطواف  91/53ی ریتگ ررهمضريب 
 Luce's shape 315/3ررصود و شواخ     13/25، ضريب سوفتی  49/9رانیل 

اسیی از تعيين شد. روند تغييرات طولی خوا  یيزيیی و ابعار الياف چوب ال
 پايين به باالو ررخت نزولی و با ایزايش یاصله از مغز ررخت صعورو بور.

 .، ضرايب موریولوژيییاسیی، خوا  یيزيیی، خوا  بيومتروال : يکلید واژگان
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  مقدمه

از خوووووانواره ( Euonymus latifoliaاسووووویی د ال

celastraceae ،محسووب   آونود  پراكنوده او نورپسند و گونه

هواو شومال   متر رر جنگول  3شور كه با ارتفاع حداكثر می

ارسیاران، آستارا تا پل زنگوله، نور، كجور، شويرگاه  ايران از 

بنود و یوقوانی جنگول    رر ارتفاعات ميان معموالًو گرگان و 

هواو یقيور   طالب خاکو  كنندهاو خزانررختچه .رويدمی

 نسویتاً چوب اين گونه  .[9] استزهیشی مناسب  تا غنی با
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 .[2] استسخت، سنگين و به رنگ ليموئی روشن 

خصوصيات چوب مانند استحیام و خاصيت بسيارو از 

رانسوويته چوووب شووور. ارتجوواعی بووه رانسوويته مربوووط مووی

 اسوت بينوی خووا  چووب    مناسیی بوراو پويش   یشاخص

ژنوتيپ، سن كامیيوم  عواملی مانند ريتأثتحت كه [ 3،4،5]

رانسيته چوب حتی رر بين  .[3،7] قرار راررو سرعت رشد 

مختلووی يووک گونووه نيووز بووه راليوول ژنتيیووی و  وهووا هيووپا

 طوور  بوه غييرات رر ايون صوفت   اكولوژيیی متفاوت است. ت

هوا،  امت ريواره سلولی، قطر سلولمستقيم به تغييرات ضخ

و تجموع مووار شويميايی رر چووب     نسیت عناصر سولولی  

 .[5] وابسته است

ابعار الياف عامل مهمی براو انتخاب گونه چوبی جهت 

 بووراو اليوواف بووا طووول بلنوود. اسووتتوليوود خميوور و كاغووذ 

 از رارنود  ميضوخ  وارهيو ر كهی ایيال ترند مناسبكاغذسازو 

 شوتر يب هوا  آن نيبو ی خوال و یضوا  جوه يررنت و شتريبو زبر

و  تور  بوزر  سلولی  حفره كهی ایيال برعیس اما بور، خواهد

و نووار  به ليتما شدن دهيكوب هنگام رر رارند، نازک وارهير

 مقاوموت  اٌطیعو  وت بين الياف اتصاال جهيررنت ،راشته شدن

 هوا  آن از حاصلو كاغذهای دگيترك به مقاومت و كشش به

 [.99-1] يایت خواهد بهیور

محورهواو  نتاي  متفاوتی از تغييرات رانسيته چوب رر 

چوبی گوزارش  مختلی هاو رر گونهررخت  شعاعی و طولی

( رر تحقيقوی تحوت   2393و همیواران د  Kordشده است. 

هوار  ظاكاشوت صونوبر   عنوان خوا  یيزيیی چووب رسوت  

حجموی   یدگيكش همراشتند كه روند تغييرات رانسيته و 

 Kiaei [.92] شعاعی ررخت نزولی اسوت و رر محور طولی 

ارتفاع از سطح رريا  ريتأثرر تحقيقی تحت عنوان  (2399د

هواو  بر خوا  یيزيیی و بيومترو چوب ممورز رر جنگول  

.و بحرانوی  رانسيته خشک، گزارش نمور كه ماشلک نوشهر 

رونود  رر محور شعاعی از مغز به سمت پوسوت  طول الياف 

رونود   محور طولی از پايين به بواالو ررخوت  صعورو و رر 

 . [93] تراشته اسو از سطح رريا  ثابتيک ارتفاع  نزولی رر

Kiaei رر تحقيقی تحت عنوان خوا  یيزيیوی و  2393د )

كاشووت و طیيعووی توسوویا میووانيیی چوووب طیيعووی رسووت

قشالقی بيان نمور كه ميانگين رانسيته و مقاومت خمشوی  

ضی ررخت كاشت توسیا رر محور عرچوب طیيعی و رست

 رليول كواهش  . [94]از مغز به سمت پوست ایزايش يایوت  

را رر جهت شعاعی از مغز به سومت پوسوت   رانسيته چوب 

به تجمع موار استخراجی رر نوواحی مغوز و علوت    توان می

ایزايش رانسيته رر محور شعاعی ررخت از مغز بوه سومت   

ب جووان و  هاو كامیيوم رر چوو پوست را به یعاليت سلول

 [.99] بالغ نسیت رار

، هيچ تحقيقی رربواره  Tabatabaei [2] مطالعه رازيغ به

خصوصيات مختلی چوب ال اسیی صوورت نگریتوه اسوت.     

توان به حجوم بسويار كوم ايون مواره      شايد رليل آن را می

هاو شمال ايران نسیت رار. بنابراين، ايون  چوبی رر جنگل

تحقيق با هدف بررسی خوا  یيزيیوی و بيوومترو چووب    

هاو طولی و عرضوی ررخوت رر منطقوه    اسیی رر جهتال

 .ورت پذيریترويشگاهی چمستان نور ص

 

 ها مواد و روش
  اسوووووییانتخووووواب سوووووه اصوووووله ررخوووووت ال 

ی رر منطقووه بووه صووورت تصوواری  (Euonymus latifoliaد

( مترو از سطح رريوا  953رويشگاهی چمستان نور دارتفاع 

 33صورت پذيریت. بعد از قطوع ررختوان دسون ررختوان     

سوه   سوانتيمتر(،  92متور و قطور    3سال، ارتفواع ررختوان   

تهيه و سوه   متر ررخت 5و  3 ارتفاع برابر سينه،ريسک از 

ررخت دنمونه نزريوک مغوز، نمونوه    عرضی  جهتنمونه رر 

رر چهوار جهوت جغرایيوايی    ميانی و نمونه نزريک پوست( 

 بوور اسوواس اسووتاندارر  دشوومال، جنوووب، غوورب و شوور (  

ISO-3131  935دمجموعواٌ   بريوده شود  به ازاو هر ريسک 

رر مرحلوه اول   . (تر میعوب سوانتيم  2×2×2به ابعار  نمونه

هووا دپووس از بوورش نمونووه(   ميووزان حجووم و وزن نمونووه 

رر آب بوه مودت   ها را گيرو شد. رر مرحله روم نمونه اندازه

ها به زيور آب  به طورو كه تمام نمونه، ساعت قرار راره 45

بروند و يا بوه اصوطالا از آب اشویاع شووند. سوپس وزن و      

و با اسوتفاره از تورازو   رر حالت اشیاع هاحجم اشیاع نمونه

 متوور(ميلووی 339/3د و كوووليس گوورم( 339/3د ريجيتووال

هوا رر راخول اتووو بوه     رر مرحله سوم نمونهتعيين گرريد. 

گرار قورار  سانتیررجه 933±2ساعت و رر رماو  45مدت 

ها كامالٌ خشک شوند، ميزان حجم و وزن راره شد تا نمونه

رانسويته  سوپس  ها رر حالت خشوک محاسویه شود.    نمونه

. محاسیه شود بحرانی از تقسيم وزن خشک به حجم اشیاع 

تحت تاثير تغييرات رطوبتی چوب رر حجمی همیشيدگی 
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از طريق بين رو حد نقطه اشیاع ییير و حالت خشک چوب 

 Vsهمیشويدگی حجموی،    βvذيل محاسیه گرريود د رابطه 

 حجم خشک است(: V0حجم اشیاع و 

𝛽 (  9د
 

 
     

  
     

 بیومتري خواص
بوووراو جداسوووازو اليووواف  )9143د Franklinاز روش 

 و (9د شیل  الياف مشاهده منظور به .]95[استفاره گرريد 

 ضوخامت قطور و   طوول، آنهوا د  ابعوار  گيروهمچنين اندازه

 خوالل  انودازه  بوه  ال اسویی  چوب گونوه  هاو خرره، (یيیر

 33ه اكسيژن آبمخلوط  آزمايشگاهی حاوو لوله رر كیريت

ررجوه   33 رماو رر9به  9نسیت به  استيک اسيد وررصد 

 خورره  سپس .شدند خيسانده ساعت45 مدت بهسانتيگرار 

 توسط و گریته قرار كوچک بشر يک شده رر سفيد چوبهاو

 كوچوک  الیتريیوی  مغناطيسوی  هموزن  بر روو آهنربا يک

 اليواف  قطوره  سوه  توا  يک بعد و شدند يیديگر جدا از الياف

 بعد و شده رقيق آب ليتر یميل 93و بشر حاو يک رر غليظ

 .شودند  منتقول  تميوز  هواو  الم روو بور  یانچقطره توسط

 24 مودت  بوه  الياف حاوو و مرطوب المهاو ميیروسیوپی

 گذاشوته  تميز و ثابت ميز يک روو بر آزار هواو ررساعت 

آزمايشوگاه   محويط  رمواو  رر و تودري   به آن رطوبت شد تا

شویل   بوه  چووب  الياف رطوبت، تیخير از پسر. گرر تیخير

بور  . بوور  مشواهده  قابل الم شيشه روو بر سفيدرنگ رسوب

رنگوی   محلوول  قطوره  چنود  سوفيد  شده خشک الياف روو

راره  قورار  المول  آن روو بور  و چیانوده  ررصد يک سفرانين

الياف به  23نمونه و  27دمجموع  ابعار اليافرر نهايت  .شد

 نووورو ميیروسوویو   بووا اسووتفاره از  ازاو هوور نمونووه( 

موووورر ( Nikon microscopic, Eclipse 50i, Japanد

دبوراو طوول اليواف از بزرگنموايی      گيرو قرار گریوت  اندازه

X93  و براو قطر الياف و ضخامت ريواره سلولیX43). 

 

 الیاف چوب ال اسبی رویش یافته در منطقه رویشگاهی چمستان نور -1شکل 

 

ضوريب رانیول از   شوامل:   اليواف ضورايب موریولوژيوک   

ريواره سلولی بور قطور حفوره سولولی،     رو تقسيم ضخامت 

ز تقسيم طوول اليواف   ا دضريب الغرو( ضريب ررهمریتگی

پذيرو از تقسويم قطور   ررصد ضريب انعطافقطر الياف،  بر

سوفتی از  ررصود ضوريب   و حفوره سولولی بور قطور اليواف      

. آمود بوه رسوت   ت يک ريواره سلولی بر قطر اليواف  ضخام

  محاسوویه شوودرابطووه زيوور نيووز بووا   Luce's shapeیوواكتور

، 93] باشود قطر حفره سلولی می  LDقطر الياف و  FDكه 

97 ،95 ،91.] 

                (2د
       

        

 

 ماريروش تجزیه تحلیل آ
یيزيیووی و  گيوورو صووفات مقووارير حاصوول از انوودازه 

رر قالوب   SPSS 16ایزار آمارو با استفاره از نرم کبيومتري

قايسووه و طوورا آنوواليز واريووانس رو طریووه و رر نهايووت م  

رر سوطح  ها بوه كموک آزموون رانیون     بندو ميانگين گروه

 .شدانجام  ررصد 15اطمينان 
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 و بحثنتایج 

 خواص فیزیکی
مستقل آزمون تجزيه واريانس نشان رار كه تاثير نتاي  

مستقل تاثير  ولیرار معنیبر رانسيته بحرانی عرضی  جهت

بور  عرضوی  طوولی و   هواو جهوت طولی و اثر متقابل  جهت

دجودول   اسوت  رارغيرمعنی اسییبحرانی چوب ال رانسيته

از پوايين   اين صفتبا ایزايش ارتفاع ررختان، ميانگين  .(9

به بواالو ررخوت كواهش نواچيزو يایتوه بوه طوورو كوه         

گرم بر سانتيمتر 533/3رر ارتفاع برابر سينه از  آنميانگين 

گرم بر سانتيمتر میعب رر ارتفاع زيور توا    55/3میعب به 

 جهوت رانسويته بحرانوی رر   يایوت. رونود تغييورات    كاهش 

ررخت نسویت بوه طوول ررخوت بيشوتر بووره بوه        عرضی 

گورم بور سوانتيمتر    54/3از  اين ويژگوی يانگين مكه طورو

گرم بر سوانتيمتر  57/3 بههاو نزريک مغز میعب رر نمونه

رونود  هاو نزريوک پوسوت ایوزايش يایوت.     میعب رر نمونه

صعورو رانسيته رر محور شعاعی ررخت از مغز به پوسوت  

رر تمامی ارتفاعات موورر مطالعوه ررختوان مشواهده شود      

ميانگين محاسیه شده رانسيته بحرانی چوب ال  .(2دشیل 

علوت ایوزايش   گرم بر سانتيمتر میعب بوور.   555/3اسیی 

ررخت از مغوز بوه سومت    عرضی  جهترانسيته بحرانی رر 

 رر مركز تنه ررختجوان وجور چوب توان به پوست را می

تر نسویت بوه   از رانسيته پايين جوانزيرا چوب . نسیت رار

تغييوورات از ونوود مشووابهی راسووت.  چوووب بووالغ برخوووررار 

هواو ممورز و   رر محور عرضی ررخت بوراو گونوه  رانسيته 

 [.93،94] گزارش شده استتوسیا قشالقی 

 اسبی در رویشگاه چمستان نورآنالیز تجزیه واریانس خواص فیزیکی چوب ال -1جدول 

 چوب خواص
درجه 

 آزادي

 شعاعی× طولی  جهت شعاعی جهت طولی جهت

F Sig F Sig F Sig 

 393/3 275/9 332/3 233/1 357/3 593/2 2 رانسيته بحرانی

 333/3 954/5 339/3 543/21 339/3 312/25 2 همیشيدگی حجمی

 

 

  درختعرضی طولی و  جهتاسبی در  روند تغییرات دانسیته بحرانی چوب ال -9شکل 

 باشد(داري در جهت عرضی درخت میبزرگ نشان دهنده معنیحرف انگلیسی  )

 

نتاي  آزمون تجزيه واريانس نشان رار كه تاثير مستقل 

همیشيدگی حجمی بر عرضی هاو طولی و جهتو متقابل 

. بووا ایووزايش ارتفوواع ررختووان، (9دجوودول  اسووت رارمعنووی

از پوايين بوه بواالو ررخوت      همیشيدگی حجمیميانگين 



 9314پاييز و زمستان ، 2، شماره ششممجله صنايع چوب و كاغذ ايران، سال 

 
943 

رر ارتفواع   ايون صوفت  كاهش يایته به طورو كه ميوانگين  

رر ارتفاع زيور  ررصد  53/93 هررصد ب 13/95برابر سينه از 

رر همیشويدگی حجموی   تا  تقليل يایت. رونود تغييورات   

از مغز به سمت پوست صعورو بووره   ررختعرضی  جهت

هواو  رر نمونوه ررصود   53/93 از آنميوانگين  كه به طورو

هاو نزريک پوسوت  رر نمونهررصد  53/91 نزريک مغز  به

رونود صوعورو رانسويته رر محوور شوعاعی      ایزايش يایوت.  

ررخت از مغز به پوست رر تمامی ارتفاعوات موورر مطالعوه    

محاسویه شوده    ميوانگين (. 3ررختان مشاهده شد دشویل  

 29/95 اسویی هواو چووبی ال  نمونوه  همیشيدگی حجموی 

حجموی  همیشويدگی   روند تغييرات رانسيته با. بورررصد 

ارتیاط مستقيم بين رانسيته و همیشويدگی  . استهم سو 

  Kiaei (2012)هاو ممرز و صونوبر توسوط   حجمی رر گونه

 [.92،23]شده است گزارش و همیاران   Kord (2010) و

 

  درختعرضی طولی و  جهتاسبی در همکشیدگی حجمی چوب الروند تغییرات  -3شکل 

 داري داري در جهت طولی و حرف انگلیسی  بزرگ نشان دهنده معنیحروف انگلیسی کوچک نشان دهنده معنی)

 باشد(در جهت عرضی درخت می

 

 خواص بیومتري
نتاي  آزمون تجزيه واريانس نشان رار كه تاثير مستقل 

رار، رر معنوی  بور طوول اليواف   عرضوی  هاو طوولی و  جهت

و طولی ررخت بر طول عرضی  جهتتاثير متقابل كه حالی

ا ایووزايش ارتفوواع بوو(. 2رار بووور دجوودول غيرمعنووی اليوواف

از پوايين بوه بواالو ررخوت     ررختان، ميانگين طول اليواف  

طورو كه ميانگين آن رر ارتفاع برابر سينه  كاهش يایته به

. متور بوور  ميلوی  25/9رر ارتفاع زير تا  و  متر ميلی 35/9

ررخت از مغز به عرضی  جهتروند تغييرات طول الياف رر 

كوه ميوانگين آن از   سمت پوست صعورو بووره بوه طوورو   

 35/9هوواو نزريووک مغووز  بووه  ونووهمتوور رر نمميلووی 21/9

رر هور  و نزريک پوست ایزايش يایت. هامتر رر نمونه ميلی

از مغوز بوه پوسوت    سه ارتفاع روند تغييورات طوول اليواف    

محاسویه شوده    (. ميانگين4دشیل  ایزايشی و صعورو بور

 .بورمتر ميلی 32/9اسیی هاو چوبی اللياف نمونهطول ا

نتاي  آزمون تجزيه واريانس نشان رار كه تاثير مستقل 

رار، رر بور قطور اليواف معنوی     هواو طوولی و عرضوی   جهت

كه تاثير متقابل جهت عرضی و طولی ررخت بر قطور  حالی

(. بووا ایووزايش ارتفوواع 2رار بووور دجوودول اليوواف غيرمعنووی

ررختان، ميانگين قطور اليواف از پوايين بوه بواالو ررخوت       

كاهش يایت، به طوورو كوه ميوانگين آن رر ارتفواع برابور      

ميیورون  بوور. رونود     23و رر ارتفاع زير تا   49/23سينه 

تغييرات اين صفت رر جهت عرضی ررخت از مغز به سمت 

 57/29ز كوه ميوانگين آن ا  پوست صعورو بوره به طوورو 

ميیورون رر   52/25هاو نزريک مغوز بوه    ميیرون رر نمونه

هاو نزريک پوست ایزايش يایت. رر تمامی ارتفاعوات  نمونه

ورو بررسی شده قطر الياف از مغوز بوه پوسوت رونود صوع     

اليوواف  (. ميووانگين محاسوویه شووده قطوور5راشووت دشوویل 

 ميیرون بور. 32/25اسیی هاو چوبی ال نمونه
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 اسبی در رویشگاه چمستان نورآنالیز تجزیه واریانس خواص بیومتري چوب ال -9جدول 

 خواص چوب
درجه 

 آزادي

 شعاعی× طولی  جهت شعاعی جهت طولی جهت

F Sig F Sig F Sig 

 579/3 753/3 325/3 435/4 325/3 53/4 2 طول الياف

 753/3 453/3 339/3 339/95 325/3 557/4 2 قطر الياف

 353/3 52/2 394/3 41/5 339/3 41/93 2 ريواره سلولیامت ضخ

 

 

  درختعرضی طولی و  جهتاسبی در روند تغییرات طول الیاف چوب ال -4شکل 

 داري در جهت طولی و حرف انگلیسی  بزرگ نشان دهنده انگلیسی کوچک نشان دهنده معنیحروف )

 باشد(داري در جهت عرضی درخت میعنیم
 

 

  درختعرضی طولی و  جهتاسبی در روند تغییرات قطر الیاف چوب ال -5شکل 

 داري در جهت طولی و حرف انگلیسی  بزرگ نشان دهنده حروف انگلیسی کوچک نشان دهنده معنی)

 باشد(داري در جهت عرضی درخت میمعنی
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عرضوی بور ضوخامت ريوواره سولولی      هواو طوولی و   جهت

 كه تاثير متقابل جهوت عرضوی و طوولی   رار، رر حالیمعنی

رار بوور دجودول   ريواره سلولی غيرمعنی ررخت بر ضخامت

با ایزايش ارتفواع ررختوان، ميوانگين ضوخامت ريوواره      (. 2

به طورو كه راشت سلولی از پايين به باالو ررخت كاهش 

و رر ارتفاع زير تا   32/5ميانگين آن رر ارتفاع برابر سينه 

 جهوت . رونود تغييورات ايون صوفت رر     بوور ميیرون  33/3

ررخت از مغز به سومت پوسوت صوعورو بووره بوه       عرضی

هاو نزريک مغز به رر نمونه 33/3كه ميانگين آن از طورو

 .هاو نزريک پوست ایوزايش يایوت  ميیرون رر نمونه 14/7

ضخامت ريوواره سولولی از    رر تمامی ارتفاعات بررسی شده

(. ميوانگين  3دشویل   رونود صوعورو راشوت   مغز به پوست 

هواو چووبی   ريوواره سولولی نمونوه    ضخامتمحاسیه شده 

 بور.ميیرون  24/7اسیی  ال

 

  درختعرضی طولی و  جهتاسبی در روند تغییرات ضخامت دیواره سلولی چوب ال -۶شکل 

 داري در جهت طولی و حرف انگلیسی  بزرگ نشان دهنده حروف انگلیسی کوچک نشان دهنده معنی)

 باشد(داري در جهت عرضی درخت میمعنی

 

اندازه سلول و ابعار الياف تاثير بسيار مهمی بر كيفيوت  

بوراو توليود كاغوذ،    . خمير و كاغذ و محصوالت چوبی رارر

هايی مناسب هستند كه طول اليواف آن بلنودتر بووره    گونه

[. 29] انجامود به ایزايش مقاوموت كاغوذ موی    رر نتيجهكه 

هاو چوبی از نظر طوول اليواف رر سوه رسوته كوتواه      گونه

متور( و  ميلی 1/9تا  1/3متر(، متوسط دميلی 1/3دكمتر از 

 شووند  بندو میمتر( طیقهميلی 1/9ش از بلند د با طول بي

اسویی  با توجه به نتاي  بدست آمده اليواف چووب ال  . [22]

 گيرر.رر گروه الياف متوسط قرار می

موقعيوت  تحوت تاثير قابل توجوه او  ابعار الياف به طور 

ابعوار اليواف بوه    . راشوت نمونه گيرو از مغز به پوست قرار 

ایزايش سن كوامیيوم ررختوان وابسوته    به طول الياف ويژه 

رارو بوين طوول اليواف و سون     است و رابطه خطی معنوی 

محوودوره رر  اليوواف [.91، 99، 93] كووامیيوم وجووور رارر

تر و ضخامت مغز از طول كمتر، قطر پايينچوب نزريک به 

تر رر مقايسه با چووب نزريوک بوه پوسوت برخووررار      نازک

هاو چوبی اين روند رر بسيارو از گونهوجور هستند. علت 

هاو كامیيوم رر نواحی چوب جووان  به رليل یعاليت سلول

مرحله انتقال چوب باشد. با ایزايش سن ررختان، و بالغ می

پذيرر. بنوابراين  ه صورت تدريجی صورت میجوان به بالغ ب

ابعار بزرگتور  توليد شده رر نزريک پوست راراو هاو سلول

 [.24، 23] باشند می
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طوولی از پوايين بوه     جهتروند كاهشی ابعار الياف رر 

هاو چووبی ماننود چووب    باالو ررختان رر بسيارو از گونه

 و ممورز  [93]، گررو [23] و چوب صنوبر [25] اكاليپتوس

اسویی از ايون   گزارش شده است. گونه چووبی ال  [93،23]

يوار  هواو  گونوه قاعده مستثنی نیوره و از روند مشابهی بوا  

عووار اليوواف رر  ليوول كوواهش اب ر .برخوووررار اسووت  شووده

از  بوااليی  به نسویت توان میهاو یوقانی ررختان را  قسمت

هواو  سولول یعاليوت  وجور چوب جوان رر باالو ررخوت و  

 [.99] كرراشاره جوان رر اين بخش ررخت چوب كامیيوم 

 مورفولوژیکیضرایب 
هاو ابعار الياف از روابط بين راره موریولوژيییيب اضر

. (3دجودول   محاسویه موی شووند   دطول، قطر و ضوخامت(  

كوه رر محودوره   ، بور 91/53مریتگی هميانگين ضريب رر 

تور از  برگوان و پوايين  مقدار ضريب ررهمریتگی چوب پهون 

همچنوين   [.27] برگوان قورار رارر  چووب سووزنی  محدوره 

از و بيشوتر   از چوب چنوار و ممورز  كمتر مقدار اين ضريب 

و رر محدوره ضوريب ررهمریتگوی   راش و گررو هاو چوب

 [.93،97] استاكاليپتوس و اقاقيا  گونه هاو 

پذيرو مقاومت بوه تركيودگی،   با ایزايش ضريب انعطاف

 يابود بهیوور موی  پذيرو كاغذ گسيختگی و خصوصيت چا 

 33/42 اسووییميووزان ايوون ضووريب رر چوووب ال [.27،25]

و برگان از محدوره چوب پهنكمتر كه شد ررصد محاسیه 

، چنار، راش، اكاليپتوس و اقاقيا و كموی  [27]برگان سوزنی

 [.27، 97، 93]است  (3دجدول بيشتر از ممرز 

ضريب رانیل از تقسيم ضخامت رو ريوواره سولولی بور    

آيد. هرچه اين شاخ  بيشوتر  سلولی بدست می قطر حفره

ايون   .[21،93] يابود باشد مقاومت به پارگی كاغذ بهیور می

بواالتر از  محاسیه شد كوه   49/9 گی رر چوب ال اسییويژ

[. 27]بور  قورار رارر   بور  و پهون  محدوره چوب سووزنی 

معموال سخت، سوفت بوا قابليوت     باالالياف با ضريب رانیل 

هستند و كاغذهاو حجويم بوا اتصوال اليواف     انعطاف كمتر 

 ،نیل پوايين اترو رر مقايسه با الياف راراو ضريب رضعيی

 .[27] كنندتوليد می

ضريب سفتی از ررصود نسویت ضوخامت يوک ريوواره      

بين  یآيد. ارتیاط معیوسسلولی به قطر الياف به رست می

اين ضريب با مقاومت كششوی، پوارگی و تركيودگی كاغوذ     

اسوویی مقوودار ايوون ضووريب رر چوووب ال[. 97] وجووور رارر

و تر از چوب ممرز ررصد تعيين شد كه بسيار پايين 13/25

 3مندر  رر جودول   چوبیمهم هاو ساير گونهرر محدوره 

 قرار رارر.

مهمتوورين خوووا   يیووی از  Luce's shapeیوواكتور 

كه به طور مستقيم با رانسويته   باشدكاغذ می موریولوژيیی

اسیی براو چوب ال ميانگين اين شاخ كاغذ ارتیاط رارر. 

كمی باالتر از مقدار اين شواخ  رر  تعيين شد كه  315/3

گزارش نمور  (2393د Khanو  Waniباشد. چوب گررو می

 سوه رويشوگاه موورر بررسوی از    كه مقدار ايون ضوريب رر   

تغييور اسوت. همچنوين    رر براو گونه گوررو   44/3 -33/3

نيز طولی و عرضی  هاوشاخ  رر محورروند تغييرات اين 

 [.93] مشاهده نگرريدكه روند منظمی بررسی شد 

 اسبی در منطقه چمستان نورچوب ال مورفولوژیکیضرایب  -3جدول 

 **راش ***گردو **اقاقیا **ممرز **اکالیپتوس **چنار *برگ پهن *برگسوزنی اسبی ال مورفولوژیکیضرایب 

 97/37 43 33/53 33/72 35/52 33/33 43-33 73-13 51/52 ررهمریتگی

 21/45 - 37/43 49 23/45 33/43 55-73 75 92/42 انعطاف پذيرو دررصد(

 - - - - - - زير يک 37/9 رانیل

 55/25 - 25/95 42 33/27 53/27 - - 14/25 سفتی دررصد(

 - Luce's shape 315/3 - - - - - - 3/3-44/3یاكتور 

]93[ :*** ]97[:** ]27[ :*** 
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 گیرينتیجه

طولی ررخت بر طول اليواف، قطور    جهتتاثير مستقل 

اليوواف، ضووخامت ريووواره سوولولی و همیشوويدگی حجمووی  

تواثير   رار اسوت. و بر رانسويته بحرانوی غيرمعنوی   رار معنی

ررخت بر طوول اليواف، قطور اليواف،     عرضی  جهتمستقل 

ضخامت ريواره سولولی، رانسويته بحرانوی و همیشويدگی     

عرضوی  طولی و  جهترار است. تاثير متقابل حجمی معنی

. رونود  بوور رار معنوی همیشيدگی حجموی  یقط بر ررخت 

تغييرات رانسيته، همیشيدگی، طول الياف، قطور اليواف و   

طولی از پوايين بوه بواالو     جهتولی رر ضخامت ريواره سل

ررخت نزولی و با ایزايش سن كامیيوم و بوا یاصوله از مغوز    

صعورو است. ميوانگين رانسويته بحرانوی و طوول      ررخت

طوولی و   هواو رر جهوت هواو چووبی   رر بين نمونوه الياف 

گرم بر سوانتيمتر  51/3به  54/3از ررخت به ترتيب عرضی 

رونوود  تغييوور يایووت. ميلووی متوور 4/9بووه  2/9میعووب و از 

تغييرات رانسويته بحرانوی بوا ضوخامت ريوواره سولولی رر       

. راشتهاو طولی و عرضی چوب ال اسیی همخوانی جهت

رانسوويته بحرانووی و هووم سوووئی بووين  همچنووين ارتیوواط 

 .شد همیشيدگی حجمی مشاهده
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wwoooodd  llaattiiffoolliiaa  EEuuoonnyymmuussPPhhyyssiiccaall  aanndd  bbiioommeettrriicc  pprrooppeerrttiieess  ooff    
((CCaassee  SSttuuddyy::  CChhaammeessttaann--NNoouurr))  

  

  
Abstract 

The present study investigated physical and biometric 

properties of Evonymus latifolia wood. For this purpose, three 

normal trees were selected from Chamestan-Nour city of 

Mazandaran province. Three logs with the thicknesses of 5 

cm were taken at 1.30, 3 and 5 meter height of each tree. 

Three samples were prepared along radial positions from the 

pith to the bark. Then, physical properties (basic density and 

volumetric shrinkage), biometric properties (fiber length, 

fiber diameter and cell wall thickness) and morphological 

properties (slenderness, Runkel, flexibility, rigidity 

coefficients and Luce's shape) were determined and then 

analyzed by SPSS software. Analysis of variance (ANOVA) 

indicated that the effect of longitudinal and radial positions 

are statistically significant on the volumetric shrinkage, fiber 

length, fiber diameter, and cell wall thickness. There is a 

significant difference between samples of radial position in 

basic density. The physical properties and fiber dimensions 

were decreased along vertical direction from bottom upward 

of trees. With the increas of cambial age, basic density, 

volumetric shrinkage, fiber length, fiber diameter and cell 

wall thickness were increased. The average of basic density 

and the volumetric shrinkage were 0.558 g cm
-3

 and 18.21%, 

repectively. Fiber length, diameter, and wall thickness were 

1.316 mm, 25.02µm, and 7.24 µm, respectively. The 

slenderness, flexibility, runkel, and rigidity ratios were 53.19, 

42.06%, 1.41, and 28.96%, repectively. The luce's shape was 

0.698. 

Keywords: winged spindle tree, physical properties, biometry 

properties, morphological properties. 
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