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Platanusأشجار الجنار الغربي یة في خشب ئتأثیر تباین الصفات التشریحیة والفیزیادراسة 
occidentalis L.النامي في غابة نینوى

ابراھیم التكايعبدالرزاق رؤوف المالح                     طالل قاسم 
قسم الغابات/ كلیة الزراعة والغابات / جامعة الموصل 

الخالصة
١٠بعمر L.Platanus occidentalisجنار غربيالام أشجارم استخدت

قطرسنوات  ال
لوزن النوعينالقطر ونسبة را/وقطر تجویف وسمك اللیف ونسبة الطول . كل وا

لوزن النو/ قطر وا م٠.٣ال
. م١٤.٣

اما بالنسبة لتاثیر االرتفاع على قطر وسمك اللیف ونسبة رانكل فقد ت
م٠.٣مستوى االرتفاع االول 

م٨.٣قیمة معدل لھا في مستوى االرتفاع الخامس 
ام١٤.٣ االرتفاع م،  وى  ت في مس

 .
/االرتفاع

قشرة(با رب ال ان اقل ). ق ا ك كم

لرابعمالقطر الثالث ثم انخفضت قلیالً فيالى اعلى قیمة لھما في مستوى  قطر ا وى ال ت . س
ان النتائج . نلنسبة را

رة الى ابتعدنا من اللب باتجاه القشاعلى معدل للوزن النوعي كان قرب اللب ثم بدأ باالنخفاض التدریجي كلما
.القطر الرابعمستوى لھ فيان وصل الى اقل معدل

المقدمة
Platanus occidentalis L.

. إذمن الصناعات الخشبیة مثل صناعة الورق واآلثاث واألدوات 
لخشب  Betula% ٨٦.١إذوزن ا

verrucosa)Perila ،١٩٦٢(
)Wardrop ،و). ١٩٥٧و ١٩٥١

د الحظ ، ) ١٩٥١(Bosshardفق
Fraxinus excelsior. كما

/ Platanus orientalisان طول ألیاف خشب الجنار الشرقي ) ١٩٧٩(الحظ شھباز 
وكذلك . بزیادة مستویات االرتفاع في الساق الى ارتفاع معین ثم تبدأ بعدھا بالتناقص نحو القمةأقطارھا تزداد

اق كانت كما وجد ان سمك جدران الخالیا في الج. األلیاف بین مستویات االرتفاع والقطر لس من ا لوسطي  زء ا
.لم تكن معنویةاسمك من غیرھا ولكن االختالفات في سمك جدران الخالیا 

Populus) ١٩٥٥(Scaramuzziوقد درس  x euramericana والحظ ان
نصف قطره/.  ل

اللب فازدادت. 
/٨-٦

المنتظم ) ١٩٥٣(Ferreirinhaواثبت . و
إذوسمك جدارھا، 

) ١٩٧٩(٢٨لـ االستوائیة التابعة 

١٩/٦/٢٠٠٨وقبولھ في ٢٥/٢/٢٠٠٨تاریخ تسلم البحث 
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أكثف جنار الشرقي، ولكنھ بین مستویات االرتفاع والقطر ألشجار ال لشجرة  اق ا من س لوسطي  لجزء ا ان ا وجد 
) ١٩٨٠(Landاما . 

Platanus occidentalisالجنار الغربي األمریكي  L.یقل بزیادة االرتفاع في الساق.
في

فيللخشب وتأثیر ھذه الصفات 

.یة المختلفةالصناعات الخشب

وطرائقھالبحثمواد 
Platanus occidentalisجنار غربي أشجار٣اختیرت  L.

م٢إذم ١٦.٦٧سنوات وبطول ١٠شكل اخالف وبعمر 
. سم٥بسمك ،قطع٨بعدد من القرمة

إذ
.، واستخدمت ھذه النماذج لدراسة أبعاد األلیاف والوزن النوعي)١شكل ال(متساویة 

لخشبیةطریقة أخذ العینات من األقراص ا:)١(شكل ال

Franklin)١٩٤٦ (
وقد .جدار اللیفواستخرج سمك . تجویفھ

امل التكبیر وعدسة عینیة مدرجة لقیاس ابعاد األلیاف عن طریق ضرب معMoticاستخدم المكرسكوب نوع 
اما الوزن ٢٠وتم أخذ معدل .للعدسة العینیة في عدد الوحدات المقاسة

إذ
. عن طریق الغمر بالماءساعة لحین استقرار الوزن ثم قیس الحجم ٤٨م لمدة ْ ١٠٥

SAS)٢٠٠١ (
Duncan)و)١٩٥٥ .

:االتیةاما نسبة رانكل فقد تم حسابھا من المعادلة . القطر والوزن النوعي/ ونسبة الطول تجویفھ
قطر تجویف اللیف/ ضعف سمك جدار اللیف = نسبة رانكل 

النتائج والمناقشة
)١ (

٠.٠١إذالمدروسة، 
فيإذالصفات المدروسة عدا صفة قطر التجویف 

تمال كل معنویاً تحت مننسبة را اح وى  ت . ٠.٠٥س
, في٠.٠١تحت مستوى احتمال 

.القطر ونسبة رانكل/ نسبة الطول وسمك اللیف، وقطر التجویف، وقطر اللیف، 
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لمتوسطات مربعات عاملي االرتفاع والقطر للصفات المدروسةAnovaتحلیل التباین:)١(جدول ال

درجات العوامل
الحریة

طول 
اللیف 

)ملم(

قطر اللیف 
)مایكرون(

قطر 
التجویف 

)مایكرون(

سمك 
اللیف 

)مایكرون(

نسبة 
القطر/الطول

نسبة 
راكل

الوزن 
النوعي

مستویات 
٧٠.٣٣٦)آ(االرتفاع 

**
١٤٦.٢

**
١١.٣٣

م.غ
٤٤.٧
**

٢٤١.٣
**

٠.٩٨٦
**

٠.٠١٠٥
**

مستویات 
٤٠.٧٨٥)ب(القطر 

**
٢٥٨.٦

**
٢.٦١

م.غ
٥٨.٨
**

٨٤.٠٦
**

٠.٧٣٢
*

٠.٠١٢٣
**

٢٨٠.٠٢٢ب× أ 
**

٢٤.٧
م.غ

١٢.٧٠
م.غ

٤.١٧
م.غ

١٧.٥٢
م.غ

٠.٢٠٣
م.غ

٠.٠٠١٧
**

الخطأ 
٨٠٠.٠٠٦٧٢٣.٥٤٧.٦٥٧.٤٧١٦.١٤٠.٢٧٠.٠٠٠٦التجریبي

) ٢الجدول (وسطات الصفات المدروسة عند مالحظة مت:الصفات المدروسةفيتأثیر مستویات االرتفاع -١
اعدة م٠.٣ملم ١.٥٤٩لمستویات االرتفاع یظھر ان اعلى طول للیف  عند ق

١.١٠١الساق ثم یبدأ بالنقصان التدریجي كلما ارتفعنا إلى أعلى الساق إلى ان یصل إلى
والثانيم٠.٣االولم١٤.٣مستوى االرتفاع الثامن 

لرابع وم٤.٣م٢.٣ لخامس ٦.٣ا م٨.٣م وا
كما لم توجد فروقات معنویة في طول ا.ظھر وجود فروقات معنویة بینھاالتي لم ت
وضحإذ)١٩٦٤(Ranatungلما وجده . م١٢.٣م والسابع ١٠.٣السادس  بان أ

اما . الشجرةسنة تزداد باالرتفاع في ساق٣٠بعمر Eucalyptus grandisطول االلیاف في سیقان اشجار 
Platanus orientalisف) ١٩٧٩(شھباز 
ارتفاع سنة١٢و ١١بعمر  تى  اق وح لس فل ا أس من  اد  ) (أمتار ٦أو ٤تزد

Populus) ١٩٥٥(Scaramuzziكما درس . تبدأ بالتناقص التدریجي نحو القمة
x euramericanaوالحظ بان اطوال االلیاف تتناقص باالرتفاع في ساق الشجرة.

) ٢( اما بالنسبة لتأثیر االرتفاع على قطر وسمك اللیف فیوضح الجدول 
. تواليمایكرون على ال١٤.٥٨، ٤٨.٨٠م ٠.٣ان اقل قطر وسمك للیف كان في االرتفاع االول إذالصفتین، 

م٨.٣ثم ازدادت قیمھا كلما ارتفعنا إلى اعلى الساق حتى 
٢٠.٣٩و ٥٨.٢٦
ع١٧.٧١م٥٣.١١١٤.٣

. مایكرون١٧.٢٦م١٢.٣االرتفاع السابع 
سبب

) ،
إذ) ١٩٧٩(). ٢٠٠٧

. كما لم یالحظ وجود فروقات 
كانإذ

اازدادت قیمتھثم ١.٤٩٧م٠.٣ل االرتفاع االو
لت إلى إذ٢.٤١٣م٨.٣في االرتفاع الخامس  وص

.٢.٠٥٢إلى م١٤.٣ثم ارتفعت قلیالً في مستوى االرتفاع الثامن م١٢.٣في االرتفاع السابع ١.٨٨٩
. القطر والوزن ا/نسبة الطولفياما بالنسبة لتاثیر مستویات االرتفاع 

لى التوالي، ٠.٦٥٧و ٣٣.٠١م ٠.٣/ان اعلى نسبة طولو ع
لت الى إذ ٠.٦١و ٢٣.٣وص

٠.٦١٨و ٢٤.١٧ثم. م٦.٣
إذم٨.٣

. ٥٠.٥٧١و ٢٠.٧٢م١٤.٣
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. إذقطر /
Platanusإذنتائج مقاربة )  ١٩٧٩( orientalis ونسبة طول

قمةقطرھا تزداد بزیادة مستویات االرتفاع في الساق الى ارتفاع معین ثم تبدأ بالتناقص ن/ األلیاف  كما .حو ال

) ١٩٨٠(Landوقد اوضح . الفروقات لم تكن معنویة
.American sycamoreساق اشجار الجنار الغربي 

.سطات الصفات المدروسة لمستویات االرتفاع المختلفةمتو:)٢(جدول ال
مستویات 
االرتفاع 

)م(

طول اللیف 
)ملم(

قطر اللیف 
)مایكرون(

قطر 
التجویف 

)مایكرون(

سمك اللیف 
)مایكرون(

نسبة 
الوزن نسبة رانكلالقطر/الطول

النوعي

آ٠.٦٥٧ج١.٤٩٧آ٣٣.٠١ج١٤.٥٨آ١٩.٦٣ج٤٨.٨٠آ٠.٣١.٥٤٩
ب٠.٦٢١آب١.٩٩٨ب٢٩.٠٢ب١٧.١٢آ١٧.٨٦ب ج٥٢.١٠٨آ٢.٣١.٥١١
جب٠.٦٠٢آب٢.١٤٦ج٢٥.١١آب١٨.٦٧آ١٧.٨٦آب٥٥.٢١ب٤.٣١.٣٧٦
ب ج٠.٦١٠آب٢.٠٣٢ج د٢٣.٣٠آب١٩.٣٠آ١٩.٥١آ٥٨.١٣ب٦.٣١.٣٥٦
ب٠.٦١٨آ٢.٤١٣ج٢٤.١٧آ٢٠.٣٩آ١٧.٤٧آ٥٨.٢٦ب٨.٣١.٣٩٠
ھـ٠.٥٨١آب١.٩٨٧ج د٢٢.٥٥ب١٨.٠٩آ١٨.٦٢آب٥٤.٧٩ج١٠.٣١.٢٣٨
ج د٠.٥٩٧ب١.٨٨٩ج د٢٢.٨٨ب١٧.٢٦آ١٩.١٨ب٥٣.٧٠ج١٢.٣١.٢٢٨
ھـ٠.٥٧١آب٢.٠٥٢د٢٠.٧٢ب١٧.٧١آ١٧.٦٩ب٥٣.١١د١٤.٣١.١٠١

٠.٠٥مستوى احتمال األحرف المتشابھة تعني عدم وجود فروقات معنویة للعمود الواحد تحت*: 

وسةفي-٢ لمدر ات ا ) ٣(جدول ال: الصف
ملم١.٠٩٥كان اقل طول للیف في اللب إذالمدروسة 

قط وى ال ت لرابع في مس قشرة(ر ا رب ال ملم١.٥٣٢) ق
) ١٩٧٩(, سنوات١٠

وجده وكذلك. سنة١٢آلشجار الجنار الشرقي بعمر  ا لما  قة  اخرون Gartnerمطاب الحظوا ان إذ) ١٩٩٧(و
Alnus rubraطول اللیف وقطر األوع Borg.١٠-٨

.ثم بعد ذلك تبقى ثابتة الى القشرةمایكرون على التوالي٦٠الى ٤٧و ملم ١.٢الى ٠.٨

.متوسطات الصفات المدروسة لمستویات القطر المختلفة): ٣(الجدول 
مستویات 

القطر
طول اللیف 

)ملم(
قطر اللیف 

)مایكرون(

قطر 
التجویف 

)مایكرون(

سمك اللیف 
)مایكرون(

نسبة 
الوزن نسبة رانكلالقطر/الطول

النوعي

آ٠.٦٣٢ب١.٧٣ج٢٣.٠٨ب١٥.٦٧آ١٨.٢٨ب٤٩.٦٣ھـ١.٠٩٥اللب
آ٠.٦٣٢آب١.٩٣ب ج٢٣.٨٦ب١٦.٨٧آ١٨.٢٧ب٥٢.٠٣د١.٢٢٧األول
ب٠.٦٠٠آب٢.٠٤ب ج٢٤.٦١آ١٨.٦٩آ١٩.٠٥آ٥٦.٤٥ج١.٣٨٣الثاني

ب٠.٦٠٧آ٢.١٦أب٢٦.١٩آ١٩.٤٥آ١٨.٣٤آ٥٧.٢٤ب١.٤٨١الثالث 
ج٠.٥٧٣آ٢.١٣آ٢٧.٧٤آ١٨.٧٦آ١٨.٤٤آ٥٥.٩٨آ١.٥٣٢الرابع

٠.٠٥األحرف المتشابھة تعني عدم وجود فروقات معنویة للعمود الواحد تحت مستوى احتمال *: 
اما بالنسبة لتاثیر مستو

مایكرون على التوالي ١٥.٦٧و ٤٩.٦٣اللب 
ثم ١٩.٤٥و ٥٧.٢٤

مایكرون على التوالي ولكنھا لم تكن مختلفة معنویاً ١٨.٧٦و ٥٥.٩٨انخفضت قلیالً في المستوى الرابع الى 
. مع المستوى الثالث

لخمسة ) ١٩٧٣(Wootenو Taylorھذه النتائج مطابقة مع ما حصل علیھ 
إذضمنھا اشجار الجنار الغربي 

 .Scaramuzzi)ان سمك جدران) ١٩٥٥Populus x
euramericanaلقطر االلیاف بین مختلف یجد فروقات معنویة فلم اما شھباز . اللب باتجاه القشرةتزداد من

.مستویات القطر في اشجار الجنار الشرقي
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فياما بالنسبة لتأثیر مستویات القطر 
قل وا١٩.٠٥

قطر االول  وى ال ت مس في  دل  قطر /.١٨.٢٧مع ال
في اللب /كان اقل معدل لنسبة الطولإذ٣الجدول ونسبة رانكل معنویة  كل  ن بة را نس قطر و ١.٧٣و ٢٣.٠٨ال

/صبح نسبة الطولثم بدأت ھذه القیم بالزیادة كلما ابتعدنا عن اللب الى ان اعلى التوالي
٢.١٦الثالث القطرونسبة رانكل في مستوى ٢٧.٧٤الرابع القطرلھ في مستوى 

مسار معدالت ویالحظ بأن . الثالثالقطرال تختلف معنویاً مع مثیلتھا في مستوى ٢.١٣الرابع القطرمستوى 
القطر ونسبة رانكل ف/نسبة الطول

) ١٩٧٩(. مستویات االرتفاع المختلفة
في مستویاتھقطره/طول اللیف

.P. orientalisالشرقي
ویات القطر على الوزن النوعي فیتبیاما بالنسبة لتأثیر مست

ثم بدأ باألنخفاض كلما ابتعدنا عن اللب الى ان وصل الى اقل قیمة ٠.٦٣٢اللب 
بعدم وجود عالقة معنویة) ١٩٧٥(Tylorوقد اوضح . ٠.٥٧٣

.من أشجار الجنار والصفصاف
إذ

العوامل المدروسة، فان تداخل عاملي مستویات االرتفاع مع مستویات القطر اما بالنسبة لتأثیر تداخل .األشعة
)٢الشكل و٤جدول ال(على طول اللیفة 

ل 
) ٤(، كما یبین الجدول )٢جدول ال(اللیف 

نسبة ). ٢جدول ال(في كافة مستویات االرتفاع وھذا ایضاً یماثل تأثیر مستویات القطر على طول اللیف  اما بال
) ٥جدول ال(نوعي 

نسة(انخفاضھناك  تجا .) م

كل) (باالنخفاض 
. القطر الرابع

).ملم(طول اللیف فيتاثیر تداخل مستویات االرتفاع والقطر :)٤(جدول ال
مستویات 

)م(االرتفاع 
مستویات القطر

الرابعالثالثالثانياالولاللب
آ١.٧٩آب١.٧٣ھـ-ب١.٦٢ك- ز١.٣٨ع- ك٠.٣١.٢٣
د-آ١.٦٥آب١.٧٣ط-و١.٤٣ي-و١.٤١ن-ح٢.٣١.٣٣
ج-آ١.٦٧ط-و١.٤٦ط-و١.٤٥ع-ي١.٢٧ق ر٤.٣١.٠١
ز-د١.٥١و-ج١.٥٥ط-و١.٤٦ف-ن١.١٩ر- ف٦.٣١.٠٦
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٠.٠٥متشابھة تعني عدم وجود فروقات معنویة للعمود الواحد تحت مستوى احتمال األحرف ال*: 

STUDYING THE EFFECT OF ANATOMICAL AND PHYSICAL
PROPERTIES OF Platanus occidentalis L. WOOD GROWING IN NINAVA

PLANTATION
Abdulrazak R. Almalah                           Talal K. Altakai

College of Agriculture and Forestry/Forestry Dept./Mosul University/Iraq

ABSTRACT
10 years old Platanus occidentalis L. had been fallen from Ninava

plantation forest to examine the effect of stem height and diameter levels and their
interactions on fiber length, fiber lumen diameter, fiber length/diameter ratio, rankle
ratio and specific gravity. The results indicated that generally the highest means of
fiber length, fiber length/diameter ratio and specific gravity were at the 1st height
level (0.3m), then these means decreased gradually by increasing height levels and
it reached the lowest mean values at 8th height level (14.3m). the effect of height on
fiber diameter, fiber cell thickness and rankle ratio was found to be the lowest mean
values at the 1st height level (0.3m), then these means began to increase as height
level increased until it reached the highest values at the 5 th height level (8.3m), then
the mean values of fiber diameter and fiber cell wall thickness decreased gradually
until the 8th height level (14.3m), while the lowest mean value rankle ratio was at 7 th

height level (12.3m) then its value increased a little at the 8 th height level. The effect
of diameter levels on studied properties showed that the lowest mean fiber length
and fiber length/diameter ratio were at the pith, then it decreased gradually until it
reached the highest value at the 4th diameter level (near the park). Also it was found
that the lowest fiber diameter and fiber cell wall thickness was near the pith, then it
increased gradually until it reached the highest value at the 3rd diameter level, then it
decreased for little value at the 4th diameter level. The lowest rankle ratio was near
the pith, then it increased gradually as the distance get closer to the park. The results
also showed that the highest specific gravity was near the pith, then it decreased
gradually as the distance become closer to the park until it reached the lowest mean
value at the 4th diameter level.
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