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  ارتباط بين مواد استخراجي  چوب و پوسيدگي
  

    ٣و حشمت ا.. رحيميان ٢علي اكبر عنايتي ، ١سيد محمود كاظمي

  

  چكيده
 Ulmus، ملـج ( Zelkova carpinifolia)ميـزان مقاومـت بيولـوژيكي چوبـدرون گونـه هـاي آزاد (        

glabra) ممرز ،(Carpinus betulus) افرا ،(Acer laetum  و زبان گنجشـك ،()Pterocaria fraxinifolia (
هفته، ميـانگين   ١٦) مورد مطالعه قرار گرفت. پس از Trametes versicolor در مقابل حمله قارج رنگين كمان (

% در ٠٨/٤٣% در افرا، و ٠٣/٥٣% در ممرز، ٦٤/٤٥% در ملج، ٦٩/٤١% در آزاد، ١٩/٢كاهش جرم نمونه ها به ترتيب 
، تعيـين، بـه   T  76-20403 مواد استخراجي  اين گونـه هـا نيـز از طريـق روش    زبان گنجشك تعيين گرديد. ميزان 

%، ٥١/٤%)، و ساير گونه ها بـه ترتيـب: ملـج    ٨٤/١٣طوريكه چوبدرون آزاد داراي بيشترين مقدار مواد استخراجي (
كه بين مقـدار  % مواد قابل استخراج داشتند. نتايج آماري نشان داد ١١/٤%، و زبان گنجشك ٨٨/٣%، افرا ٧٤/٢ممرز 

مواد استخراجي و ميزان كاهش جرم چوبدرون همه گونه ها به استثناي گونه زبـان گنجشـك يـك رابطـه مسـتقيم      
  خطي و منفي وجود دارد.  

  
كاهش جرم، مواد استخراجي، دوام طبيعي، پوسيدگي، قارچ رنگين كمان، آزاد، ممرز، ملج، افرا و واژه هاي كليدي: 

  زبان گنجشك
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  مقدمه
حفاظت چوب يكي از فاكتورهاي مهم حمايت جنگل است كه بال فاصله پس از قطع درختان آغـاز مـي     

شود. پوست كه بطور طبيعي در درختان سرپا يك عامل كامال حفاظتي براي ساقه است، در گرده بينه هاي قطع شده 
 .Kazemi, etري از حشرات تبديل مي گردد (به محل مناسبي براي رشد قارچها، و مكان امني براي زندگي بسيا

al., 2001        افزايش رطوبت نسبي در داخل جنگل بخصـوص در فصـل بهـار و تابسـتان ميـزان رشـد قارچهـاي .(
پوسيدگي و فعاليت حشرات را توسعه مي دهد. بنابراين خروج گرده بينه هاي تازه قطع شده از محيط جنگل اولين 

ب مي شود. اگر امكان خروج همه گونه ها در فرصت كوتـاه ميسـر نباشـد،    گام در حفاظت جنگل و چوب محسو
توصيه بر اين است كه گرده بينه هاي پوسيدني مانند راش، افرا، و ممرز ابتدا، ملج و بلوط در مرحله بعدي، و گونه 

زان دوام طبيعـي  ). مطالعه مي١٣٦٧هاي با دوامي چون آزاد و انجيلي در انتها از محيط جنگل خارج شوند (كاظمي، 
چوبها كه متاسفانه در كشور ما به طور كامل انجام نشده است كمك مـؤثري بـه حمـل ونقـل چـوب از جنگـل، و       
استقرار آنها در ساير مناطق مي نمايد. تاخير در انتقال گرده بينه هاي قطع شده، و جلوگيري از خشك شـدن تختـه   

  در چوبها را داده و كاهش ارزش تجارتي را بدنبال دارد. هاي تبديل شده، اجازه حضور عوامل فساد بيولوژيكي
برخي از محققين نتيجه گيري كرده اند كه مواد استخراجيِ گونه هاي با دوام عامل جلـوگيري از رشـد و   

) و برخـي  rRed woodفساد قارچها مي باشند. برخي از اين گونه ها مربوط به مناطق معتدله مانند سرخ چوب (
  ) و برخي مربوط بـه آمريكـاي جنـوبي و آفريقـا ماننـد      Tentonal grandisحاره مانند تيك ( مربوط به مناطق

Platymiscum yocatanum  ) هستندReyes-chila, et. al., 1998.(  
يـا    Trametes versicolor يكي از مهمترين قارچهاي ساپروفيت كه پوسيدگي سفيد ايجاد مـي كنـد    

بينه هاي قطع شده و تخته هاي مرطوب بوسيله آن مورد حمله قرار مـي گيرنـد.   قارچ رنگين كمان است، كه گرده 
قارچ مذكور بطور همزمان سلولز و ليگنين را به ميزان مختلفي تخريب مي كند. اين قارچ براي تعيين ميزان پايداري 

   چوبهاي پهن برگ در شرايط آزمايشگاهي مورد استفاده قرار مي گيرد. 
تعدادي از قارچهاي پوسيدگي ديگر نيز در جنگل به شرح زير باعث تخريـب گـرده    عالوه بر اين قارچ،

) موجب پوسيدگي قهوه اي  در سوزني برگان شده و به سرعت Poria monticolaبينه ها مي شوند. قارچ پوريا (
شبيه ) نيز Trametes serialis). قارچ ترامتس (Sjöstrom, 1981مقاومت مكانيكي چوب را كاهش مي دهد (

) نيز مسئول پوسـيدگي  Merulius lacrymansپوريا بوده و موجب پوسيدگي مكعبي مي گردد. قارچ مروليوس (
 Phellinusخشك در چوبهاست و به قارچ پوسيدگي مكعبي نيز معروف است. قارچ پوسيدگي سـفيد فلينـوس (  

megaloporusسيار معروف كه چوبهاي سوزني ) عموما به درختان بلوط حمله مي كند. يكي ديگر از قارچهاي ب
) مي باشد كه ابتدا سـلولز و سـپس ليگنـين را    Coniophora puteanaبرگ ها را تخريب ميكند قارچ كونيوفرا (

). اين قارچ همچنين در تعيين ميزان مقاومـت چوبهـاي سـوزني    Richardson, 1978مورد حمله قرار مي دهد (
ر به كمبود اكسيژن بسيار حساس بوده و در شرايط بي هوازي قادر بـه  برگ مورد استفاده قرار مي گيرد. قارچ مذكو



  ٣

). در زمينه تاثير قارچها بر روي پايداري گونه هاي چوبي،  طبقـه بنـدي   Kazemi, 1997ادامه زندگي نمي باشد (
  ).١) پيشنهاد شده است (جدول(Eaton and Hale, 1993زير توسط مركز تحقيقات چوب در انگلستان 

  
  
  
  
  

  
  طبقه بندي دوام چوب در مناطق معتدله، حاره، و شرايط آزمايشگاهي -١ولجد

طبقه بندي 
  دوام

مدت دوام در 
مناطق معتدله 

  (سال)

مدت دوام در 
  مناطق حاره 

  (سال)

مدت دوام در شرايط 
  آزمايشگاهي 
  (كاهش جرم%)

  پوسيدني
  بي دوام

  دوام متوسط
  بادوام

  خيلي با دوام

  ٥كمتر از 
٥-١٠  
١٠-١٥  
١٥-٢٥  

  ٢٥بيشتر از 

  ٢كمتر از 
٢-٣  
٣-٥  
٥-١٠  

  ١٠بيشتر از 

  ٣٠بيشتر از 
١٠-٣٠  
٥-١٠  
١-٥  

  ١كمتر از 
  

چوب برون همه گونه ها در مقابل حمله قارچهاي پوسيدگي كامال بي دوام هستند، و به همان نسبت كـه  
). Findlay, 1976افت (مواد استخراجي در چوب برون افزايش يابد ميزان پوسيدگي چوبها نيز افزايش خواهند ي

بر همين اساس در اين تحقيق از بررسي چوب برون گونه ها صرف نظر گرديـد، و فقـط چـوب درون چوبهـا بـا      
يكديگر مقايسه شدند. در چوبدرون گونه ها نيز بخشهاي داخلي آن كه از پوست دور مي شوند داراي دوام بيشتري 

خشهاي پائيني ساقه دوام بيشتري نسبت به بخشهاي بـااليي  نسبت به بخشهاي نزديك پوست هستند، و چوبدرون ب
  ).Scheffer and Cowing, 1966داراند (

از طرف ديگر مواد استخراجي چوبدرون اساسا مسئول مقاومت چوب در مقابل فساد بيولوژيكي توسـط  
) بـوده و عمـدتا در   pathological resinقارچها هستند. در سوزني برگان اين مواد متشكل از رزين بيمـاريزايي ( 

). در پهن Assarsson, 1969كانالهاي رزيني جاري هستند، و از اسيدهاي رزين و منو ترپن ها تشكيل شده اند (
برگان رزينها در سلولهاي پارانشيمي جريان دارند و متشكل از چربيها، واكسها و استرلها مي باشـند. وقتـي چـوب    

نيز تغيير مي يابند. در واقع ميزان مواد استخراجي و نوع تركيبات آن بـه  برون به چوبدرون تبديل مي شود اين مواد 
  ).Sjöstrom, 1981محل رويش چوب، سن، و عوامل ژنتيكي كامال بستگي دارند (

هدف اصلي از انجام اين تحقيق بررسي چگونگي ارتباط بين مواد استخراجي با ميزان پوسيدگي پنج گونه   
بان گنجشك مي باشد. در حاليكه اهداف ديگر تحقيق، مانند آگاهي از ميزان دوام طبيعـي  آزاد، ملج، ممرز، افرا، و ز

  گونه ها، و تعيين اثرات محل رويش بر ميزان پوسيدگي، و ميزان مواد استخراجي نيز مد نظر بود.
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  مواد و روشها
يه دريـاي خـزر   درختان آزاد، ملج، ممرز، افرا، و زبان گنجشك، كه همگي از گونه هـاي جنگلـي حاشـ      

گرده بينه از جنگل زرين آباد ساري، قطع گرديدند. به منظور كـاهش رطوبـت،    ٣)، هر كدام با ١٣٧٦هستند (ثابتي، 
گرده بينه گونه هاي مذكور براي مدت سه ماه در محل خشك و سر پوشيده نگهداري شدند. پس از خشـك شـدن   

نمونـه   ١٨٠سـانتيمتر تبـديل گرديدنـد. تعـداد      ٥× ٥/٢×٥/١د در هواي آزاد به تخته، و سپس به نمونه هايي به ابعا
نمونـه آرد چـوب    ١٨٠، و DIN52176چوبي با ابعاد فوق الذكر براي بررسي ميزان دوام طبيعي طبـق اسـتاندارد   

(تاپي) به طور متناوب  از تخته ها ي برش خورده   T20403-76براي تعيين مواد استخراجي بر اساس استاندارد 
  ).١رخت انتخاب گرديدند (شكلاز تنه د

  
   
  
  
  

  
  

  سانتيمتر، كه بطور متناوب ٥×٥/٢×٥/١نمونه هاي  چوبي  به ابعاد  -١شكل
  از تخته هاي بزرگتر جدا گرديده و سپس هر كدام به ترتيب براي آزمايش دوام

  طبيعي و بصورت آرد شده براي تعيين ميزان مواد استخراجي بكار رفتند.
  

پهناي حلقه هاي رويش و جرم حجمي هر يك از گونه ها ثبت گرديد. نمونه هاي مربوط  سپس ميانگين
درجه سانتيگراد خشك، در دسيكاتور خنك، توزين، و با استفاده از اتوكالو   ١٠٣ ± ٢به آزمايش دوام طبيعي در

استريل گشته استريل گرديدند. محيط كشت مالت اكستراكت آگار به همراه آب مقطر در ظروف مخصوص كشت، 
روز از رشد قارچ، در شرايط استريل، نمونه هاي  ١٥و در معرض قارچ رنگين كمان قرار گرفتند. پس از گذشت 

چوب براي انجام آزمايش دوام طبيعي به روي قارچ رشد يافته منتقل شدند. ظروف كشت محتوي قارچ و نمونه 
در صد  ٧٠درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي  ٢٢هفته در داخل انكوباتور با شرايط  ١٦هاي چوب براي مدت 

  نگهداري گرديدند. در طول مدت آزمايش مشاهدات مربوط به رشد قارچ بر روي نمونه هاي چوب ثبت شد.
بلوك هاي ريسه قارچ  رنگين كمان  ابتدا در مركز سطح محيط كشت مالت اكستراكت آگار در ظروف 

درجه سانتي گراد نگهداري شدند. با  ٢٢به مدت دو هفته در دماي ) قرار داده شده و Kolle flaskارلن كوله (
، Uپوشيده شدن  سطح محيط كشت  از ريسه قارچ، دو نمونه چوب استريل بر روي ميله هاي شيشه اي به شكل 

هفته حمله و رشد قارچ  ١٦روي سطح محيط قرار داده شده و ارلن ها در انكوباتور منتقل گرديدند. در طول 
)Incubation مشاهدات از نحوه گسترش ميسيليوم بر روي نمونه هاي هر يك از گونه هاي چوبي ثبت شد. در ،(

درجه سانتيگراد خشك، در دسيكاتور خنك،  ١٠٣  ±٢پايان آزمايش ميسيليوم از سطوح نمونه هاي چوب پاك، در
گونه هاي مختلف چوبي  و سپس توزين گرديدند. بدين ترتيب در صد كاهش جرم نمونه ها (ميزان پوسيدگي)

  تعيين شد.

  محور طولي درخت                                              

  مواد استخراجي
 

  دوام طبيعي
 



  ٥

براي تعيين مواد استخراجي، ابتدا بلوكهاي چوبي مربوطه به پوشال تبديل گرديدند. پوشالها بوسيله آسياب 
گرم از هر نمونه آرد چوبي در كوره قرار گرفته، و  ١٠ميليمتري فيلتر شدند. حدود ٣٥٥/٠و  ١٨/١آرد، و از الكهاي 

شك گرديدند. نمونه هاي آرد چوب كه خشك و گرم بودند در دسيكاتور سرد و با درجه سانتيگراد خ ١٠٥در 
) آرد چوب در پارچه T20403-76توزين شدند. سپس از طريق روش تاپي (  ٠٠١/٠ترازوي حساس با دقت 

از تميز كتان بسته بندي، و با استفاده از دستگاه تقطير (سوكسوله) و حالل استن، درصد مواد استخراجي هر يك 
  گونه ها محاسبه گرديد.
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  نتايج 

ابتدا ميانگين جرم حجمي نمونه ها،  متوسط رويش ساليانه و سن درختان اندازه گيري شد. براساس نتايج 
بدست آمده بيشترين ميزان جرم حجمي متعلق به گونه ممرز و كمترين آن مربوط به گونه زبان گنجشك بود. در 

سانتيمتر مؤيد پائين بودن جرم حجمي اين  ٨٣/٠ر گونه زبان گنجشگ با حالي كه متوسط پهناي حلقه رويش د
  ).٢گونه بود، گونه افرا نشان داد كه داراي كم عرض ترين پهناي دايره ساليانه است (جدول

  
  

   
  ميانگين جرم ويژه، پهناي حلقه هاي رويش و سن در گونه هاي مورد مطالعه -٢جدول

  ميجرم حج  نام گونه 
 )gr/cm3(  

  حلقه رويش 
)cm(  

  سن
  (سال)

  ٤٣  ٦٢/٠  ٧٣/٠  آزاد
  ٤٨  ٤٩/٠  ٥٩/٠  ملج
  ٣٦  ٥٥/٠  ٧٥/٠  ممرز
  ٥٠  ٣٦/٠  ٥٣/٠  افرا

  ٢٧  ٨٣/٠  ٣٥/٠  زبان گنجشك
  

  ميزان دوام چوبها
درصد كاهش جرم جزء چوبهاي با دوام شناخته شد.  ١٩/٢)، گونه آزاد با ١٩٦٧براساس جدول فيندلي (  

ه ها در فصل بهار قطع گرديدند انتظار مي رود كه دوام اين گونه ها بيشتر از آنچه ولي از آنجائي كه اين گون
محاسبه شده است باشد، بنابراين اين گونه را مي توان جزء گونه هاي خيلي با دوام محسوب كرد. در حالي كه 

بارت ديگر گونه ملج، در كاهش جرم، نسبت به حمله قارچ مقاوم شناخته نشدند. به ع ٣٠ساير گونه ها با بيش از 
كم دوام و گونه هاي ممرز، افرا و زبان گنجشك جزء چوبهاي پوسيدني و يا خيلي كم دوام محسوب گرديدند 

  ).٣(جدول
  

  هفته حمله قارچ رنگين كمان ١٦درصد كاهش جرم گونه ها پس از  -٣جدول
  ميزان دوام  كاهش وزن %  نام گونه

  بادوام   ١٩/٢  آزاد
  پوسيدني   ٦٩/٤١  جمل

  پوسيدني  ٦٤/٤٥  ممرز
  پوسيدني  ٠٣/٥٣  افرا 

  پوسيدني  ٠٨/٤٣  زبان گنجشك
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نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه بجز گونه آزاد، بقيه گونه هاي مورد آزمايش، داراي دوام بسيار پاييني 
مريكا مطابقت دارد هستند. داده هاي فوق الذكر تا اندازه زيادي با طبقه بندي دوام چوبدرون گونه هاي مشابه در آ

)Haygreen and Bowyer, 1982 .(  
  

  مقدار مواد استخراجي
ساعته براي هر نمونه از آرد  ١٠با استفاده از دستگاه تقطير و بوسيله حالل استن در يك فاصله زماني  

اي چوب، درصد مواد استخراجي براي هر گونه اندازه گيري گرديد. بدين ترتيب كه در پايان آزمايش نمونه ه
درجه سانتيگراد خشك و توزين گرديدند. به  ١٠٥عاري از مواد استخراجي با آب مقطر شستشو شده، و سپس در 

عبارت ديگر درصد كاهش جرم نمونه ها نشان دهنده ميزان مواد استخراجي در هر نمونه و در نهايت در هر گونه 
  ).٤است (جدول

  
  

  ه از حالل استندرصد مواد استخراجي گونه ها با استفاد -٤جدول
  طبقه  مواد استخراجي %  نام گونه

  A خيلي زياد  ٨٤/١٣  آزاد
  C  متوسط  ٥١/٤  ملج

  C  متوسط  ١١/٤  زبان گنجشك
  C  متوسط  ٨٨/٣  افرا

  D  كم  ٧٩/٢  ممرز
  

  بحث و نتيجه گيري
)، كه عالوه بر گونه هاي فوق ١٣٦٧با توجه به نتايج حاصل از اين تحقيق و پژوهش قبلي (كاظمي،   

لذكر، ميزان مواد استخراجي گونه هاي بلوط و گردو نيز اندازه شده است، درصد مواد استخراجي چوبدرون گونه ا
درصد جرم خشك نمونه ها بود بنابراين اين نتايج مي توان اعالم داشت گونه هايي  ١٠-٧هاي اشاره شده بين 

 ٧-٥، بينAده استخراجي باشند در طبق درصد ما ١٠صنعتي جنگلهاي حاشيه درياي خزر چنانچه داراي بيش از 
  ). ٤قرار مي گيرند (جدول  Dدرصد در طبقه  ٣و كمتر از  Cدرصد در طبقه  ٥-٣، بين Bدرصد در طبقه 

از طرف ديگر، بررسيهاي آماري نشان داد كه در سه محل رويش، ميزان پوسيدگي گونه ها با يكديگر 
و ممرز  = Fs) ٣/ ٧١*، ملج ( = Fs) ٨٥/٨**( ه هاي آزادتفاوت معني دار دارند. به عنوان مثال در گون

)*٢٣/٣(Fs =   اختالف معني دار مشاهده گرديد. اين نتايج  ممكن است مربوط به ٥% و ١به ترتيب در سطح %
عوامل اقليمي و ادافيكي محلهاي رويش گياهان باشد كه مي تواند در خواص يك گونه مانند دوام چوب تغييراتي 

يد. بهرحال انجام مطالعات بيشتر در زمينه  تاثير عواملي همانند ارتفاع از سطح دريا، نوع خاك، وضعيت ايجاد نما
آب و هوايي، تركيب جنگل و سن درختان بر روي خواص چوب گونه هاي مختلف پيشنهاد مي گردد و ممكن 



  ٨

ست كه اثرات محل رويش احتماال است اطالعات زيادتري را در اختيار محققين قرار دهد.  نكته قابل توجه اين ا
قادر نخواهد بود كه طبقه بندي ميزان خواص چوبها را به طور قابل مالحظه اي تغيير دهد و يك گونه اي را مثال با 
دوام تر از گونه ديگر نشان دهد، بلكه اين تغييرات در بين پايه هاي يك گونه مشاهده خواهد شد. بيش بيني مي 

ادافيكي نمي تواند مثال گونه بلوط با مقاومت به پوسيدگي باال را به يك گونه كم مقاومت  شود كه عوامل اقليمي و
  تبديل كند، ولي بهرحال مي تواند ميزان مقاومت آنرا تا اندازه اي كاهش و يا افزايش دهد.   

ام بودن درصد باالي ماده استخراجي و نوع تركيبات ان در چوب آزاد احتماال دليل اصلي بر خيلي با دو
اين گونه محسوب مي شود. ولي بهر حال نتايج نشان مي دهد كه ساير عوامل نيز در افزايش و يا كاهش ميزان دوام 
مؤثر هستند. عموما ميزان مواد استخراجي ساير گونه هاي مورد مطالعه نسبت به آزاد كمتر از يك سوم است، ولي 

برابر كمتر از آزاد  ٢٠كند. به عنوان مثال ميزان دوام گونه ممرز ميزان دوام اين گونه ها از نسبت فوق تبعيت نمي 
است، در حاليكه اين گونه حدودا پنج برابر كمتر ماده استخراجي نسبت به گونه آزاد دارد. اين نتايج همچنان نشان 

باشد، ولي ميدهد كه هر چند ساير عوامل مانند محل رويش و جرم حجمي مي تواند در ميزان دوام گونه ها موثر 
  بهر حال رابطه اي مستقيم و مثبت بين درصد مواد استخراجي و ميزان دوام چوبدرون گونه ها وجود دارد.

نتايج آماري  همچنان نشان مي دهد كه بين ميزان مواد استخراجي و محل رويش در برخي از گونه ها   
%  اين ارتباط قابل اهميت است. در گونه ١طح رابطه معني دار وجود دارد. بطوريكه در گونه هاي ممرز و افرا در س

مي باشد. اين بررسي نشان مي دهد كه تغيير محل رويش گونه  ٤٠/٧**و در گونه افرا   ٤٤/٥**برابر   Fsممرز 
هاي فوق الذكر مي تواند ميزان مواد استخراجي از قبيل انواع قند ها، و نشاسته را در چوب برون، چربيها، واكسها و 

  ).. Sjöstrom, 1981را در چوب درون گونه ها تغيير دهد ( استرولها
مطالعات آماري  نشان داد كه بين محل رويش، دوام، و مواد استخراجي در گونه زبان گنجشك رابطه  
معني دار وجود ندارد، اين نتايج همچنان داللت دارد كه ممكن است تغييرات رويشگاهي تاثير قابل مالحظه اي بر 

ن گونه نداشته باشد و بتواند سازگاري خوبي در مقابل تغييرات اقليمي از خود نشان دهد. از طرف روي خواص اي
ديگرمشاهدات محقق در ساير مناطق فرض فوق را تائيد مي نمايد، بطوريكه واريته و پايه ها زيادي از گونه (ون) 

شان مي دهند. زبان گنجشك هم در در مناطق مختلف و با شرايط آب و هوايي متفاوت، از خود رويش مناسبي ن
جنگلهاي حاشيه درياي خزر، با آب و هواي كامال مرطوب  به خوبي مي رويد، و هم در مناطق خشك و شور 
بخوبي يافت مي شود. به عنوان مثال پايه هاي مقاوم اين گونه در جنگلهاي حاصلخيز منطقه ساري از يك سو، و 

نسبتا خشك، و قم با آب و هواي گرم و خشك، و خاك شور به درستي  در شهرهايي همچون تهران با آب و هواي
  ).  ١٣٨٢تائيد مي كند كه اين گونه داراي سازش اكولوژيك مي باشد (كاظمي، 

اين نتايج همچنين ايجاب مي نمايد به گونه هاي با دوام و با ارزشي همچون آزاد و بلند مازو كه محل 
توجه ويژه گردد. هم اكنون گونه هاي فوق كمياب و يا در حال انقراض استقرارشان جنگلهاي شمال كشور است 

مي باشند و متاسفانه ساير گونه هاي تجارتي از قبيل راش و توسكا نيز داراي دوام طبيعي پايين مي باشند. اين روند 
شرايط  موجب مي گردد ارزش تجارتي جنگلهاي حاشيه درياي خزر كه بيشترين حجم درختان سر پاي آن را در

حاضر گونه هاي كم دوام تشكيل مي دهند، كاهش يابد. بنابراين انجام تحقيقات علمي در حفاظت، تجديد حيات، 
  و باز سازي شرايط اكوسيستم مورد نياز گونه هاي پر ارزش به شدت تاكيد مي شود.

  
  ارتباط مواد استخراجي و پوسيدگي
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) و Sturge, 1977ي از روش آماري استورج (براي تعيين ارتباط بين پوسيدگي و مواد استخراج  
همچنين رگرسيون استفاده گرديد. بين دوام چوبها و مواد استخراجي در گونه هاي آزاد، ملج، افرا و ممرز ارتباط 
معني دار وجود داشت. بدين ترتيب كه با افزايش درصد مواد استخراجي در چوبدرون اين گونه ها ميزان پوسيدگي 

در زبان گنجشك اين ارتباط كامال برعكس بود و نشان داد كه با افزايش ميزان مواد استخراجي  كاهش يافت. ولي
) در تحقيقي مشابه دريافت كه در چوبدرون گونه هاي بلند ١٣٦٧ميزان پوسيدگي نيز افزايش مي ياد. كاظمي (

مواد استخراجي وجود دارد. مازو، راش، گردو و توسكا نيز اين ارتباط به صورت منفي بين ماهش جرم و مقدار 
  ).٢درحالي كه در چوب برون گونه هاي فوق الذكر همين ارتباط مثبت بود (شكل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ارتباط بين مقدار مواد استخراجي و ميزان پوسيدگي در چوبدرون گونه آزاد -٢شكل

  
  
  

ي و نشاسته اي تغيير علت اين امر اين است كه در بيشتر گونه ها هنگام تشكيل چوبدرون مواد قند
ماهيت يافته و با توجه به نوع گونه و خواص آن از رشد و فساد ميكرو ارگانيزمها و قارچها جلوگيري مي كند. در 
گونه هايي كه داراي چوبدرون كامال مشخص هستند اين تغيير ماهيت با فعل و انفعاالت شديد شيميايي همراه بوده 

و رزين دار و يا سمي در مقابل ميكروبها هستند به طور جدي از تخريب ديواره  و مواد جديد كه عموما معطر، تانن
سلولي توسط عوامل مخرب جلوگيري مي كنند. به عنوان مثال در گونه هايي چون آزاد، بلند مازو، توت، گردو و 

گام تبديل شب خسب كه داراي چوبدرون مشخص هستند تغيير ماهيت و يا فعل و انفعاالت مواد شيميايي در هن
چوب برون به چوبدرون به قدري فعال است كه در رنگ مواد نيز تاثير گذاشته و آنها را به زرد، قهوه اي و يا قرمز 
تغيير مي دهند. در حاليكه در گونه هايي كه چوبدرون آنها روشن ويا كم رنگ است تبديل مواد شيميايي چوب 

y = -0.2917x + 6.8611
R2 = 0.9932
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بطوريكه بين چوب برون و چوبدرون چه از نظر رنگ و برون به چوبدرون بطور غير محسوس صورت مي گيرد 
چه از نظر دوام تفاوتي مشاهده نمي گردد. در اين قبيل گونه ها (راش, افرا، توسكا و ممرز) بين ميزان پوسيدگي 
چوبدرون در شرايط مساعد (حمله ميكروارگانيزم ها) با ميزان آن در چوب برون اختالف معني داري مشاهده نمي 

) ولي بهر حال با افزايش ميزان مواد استخراجي در چوبدرون از ميزان پوسيدگي آن كاسته مي ١٣٦٧اظمي، گردد (ك
  ).  ٣شود (شكل
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  ارتباط بين مقدار مواد استخراجي و ميزان پوسيدگي در چوبدرون گونه افرا -٣شكل
  

سال، و داراي بيشترين  ٢٧ر اين بررسي الزم به ياد آوري است چون سن گونه زبان گنجشك مورد نظر د
سانتيمتر بود، احتمال عدم تشكيل چوبدرون در پايه هاي آن وجود دارد، زيرا در  ٨٣/٠متوسط رويش ساليانه يعني 

اين بررسي ارتباط بين مواد استخراجي و پوسيدگي مثبت ارزيابي گرديد، به طوريكه با افزايش مقدار مواد 
م نيز افزايش يافت. بنابراين مي توان نتيجه گيري كرد كه در چوبدرون گونه هاي استخراجي ميزان كاهش جر

مطالعه شده (راش، افرا، بلوط، توسكا، آزاد، ممرز و ملج) افزايش مواد استخراجي باعث كاهش پوسيدگي خواهد 
  شد.

هاي مختلف چوبي  ) گونه١در پايان از نتايج بررسي اخير مي توان چنين نتيجه گيري و پيشنهاد كرد كه:   
) در جنگلهاي حاشيه درياي خزر گونه هاي تجارتي با دوام و يا بسيار با دوام  ٢داراي دوام متفاوت مي باشند. 

) متغيرهاي مستقل همچون ٤) گونه هاي با دوام عموما داراي درصد بااليي از مواد استخراجي مي باشند. ٣هستند. 
سن و نوع تركيب جنگل مي تواند بر ميزان متغيرهاي وابسته مانند ميزان محل رويش، نوع خاك، اقليم، اكوسيستم، 

) آنچه بيش از همه بر روي دوام چوبها تاثير ٥دوام و مقدار مواد استخراجي برخي از گونه ها تاثير داشته باشد. 
سيدگي و مواد ) بين پو٦دارد خواص ذاتي گونه ها است كه قادر است برساير شرايط بيروني رجحان داشته باشد. 

استخراجي چوبدرون گونه ها رابطه مستقيم و منفي وجود دارد، در حاليكه اين رابطه در چوب برون گونه ها 
) ٨) مطالعه خواص همه چوبهاي بومي با توجه به كاربرد هايي كه دارند مورد تاكيد است. ٧مستقيم و مثبت است. 

y = -0.4x + 54.6
R2 = 1
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محيط تاثير مي پذيرند و يا به عبارتي سازگار هستند به لحاظ  در كشور ما مطالعه و شناخت گونه هايي كه كمتر از
  توسعه جنگل كاري به شدت مورد نياز است.
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Relationship Between Wood Extractives and Wood Decay  
S. Mahmoud Kazemi, A. Akbar Enayaty and H. Rahimian 

 
  
 

Abstract 
The durability of following five wood species: Zelkova carpinifolia, Ulmus glabra, 
Pterocarya fraxinifolia, Carpinus betulos and Acer laetum were studied. Wood blocks 
exposed to Trametes versicolor (a white rot fungus) under laboratory conditions 
according to DIN52176 standard. After 16 weeks incubation the heart wood of  Z. 
carpinifolia showed 2.19% reduction in weight loss, while U. glabra with 41.69%, C. 
betulos with 45.64%, A. laetum with 53.03% and P. Fraxinifolia with 43.08% weight 
losses were very decayed. For finding relationship between amount of wood decay 
and wood extractives a regression was carried out. The percentages of extractive 
materials by using T20403 standard were 13.84% in Z. carpinifolia, 4.51% in U. 
glabra, 2.74% in C. betulos, 3.88% in A. laetum, and 4.11% in P. fraxinifolia. Finally 

there was a negative correlation between rate of decay and amount of wood there was  
expect P. fraxinifolia. for all wood species extractives  

 
Keyword: Weight loss, extractives, wood durability, decay, Trametes versicolor,  
Azad, Malag, Afra, Van and Mamraz   
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