
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΟΧΡΗΣΤΙΚΗΣ
ΚΕΦ:  ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

Δρ. Πέτρος Τσιώρας



Το ξύλο ως βιολογικό υλικό

• Το ξύλο είναι βιολογικό υλικό. Η παραγωγή του από τα δασικά 
δέντρα εξαρτάται από τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν σε 
κάθε περιοχή (φως, θερμοκρασία, σχετική υγρασία του αέρα, 
ύψος βροχής, κλπ.), τη διάρκεια και την κατανομή τους κατά τη 
διάρκεια του έτους καθώς επίσης και από τις εδαφικές συνθήκες.

• Λόγω των παραπάνω, η δομή του ξύλου παρουσιάζει 
μεταβλητότητα οριζόντια (από την εντεριώνη προς το φλοιό) και 
κατακόρυφα (από τη βάση προς την κορυφή του δέντρου).

• Η μεταβλητότητα της δομής του ξύλου έχει ως αποτέλεσμα το ξύλο 
να είναι ανισότροπο (δηλ. σε διαφορετικές κατευθύνσεις, οι τιμές 
των ιδιοτήτων  του ξύλου είναι διαφορετικές)

Ορισμός ανισοτροπίας***
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ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΔΟΜΗΣ ΞΥΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

- Δομή αυξητικών δακτυλίων
- Μορφολογία κυττάρων (μήκος, διάμετρος, πάχος κυτταρικών τοιχωμάτων)
- Χημική σύσταση
-Υποδομή του ξύλου (δομή κυτταρικών τοιχωμάτων)

1. ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΔΟΜΗΣ  (Εντεριώνη → φλοιός)-(σε κάθε δέντρο)
- Νεαρό (ανώριμο),       Ώριμο,          Υπερώριμο ξύλο

10-20 χρόνια           ως 200 χρόνια         ˃ 200 χρόνια
- Δομή αυξητικών δακτυλίων, μορφολογία κυττάρων, χημική σύσταση και 

υποδομή, σχηματισμός εγκάρδιου ξύλου, μεταβλητότητα μέσα σε κάθε 
αυξητικό δακτύλιο

2.ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ (Βάση →Κορυφή)

3.ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΔΟΜΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ

4. ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

















Αριθμός αυξητικών δακτυλίων 
από την εντεριώνη









Μεταβλητότητα μήκους ινών προς όλες τις κατευθύνσεις σε ξύλο
κορμού ευκαλύπτου (Eucalyptus regnans) (Panshin & De Zeeuw, 1980). 





Οριζόντια μεταβλητότητα μήκους ινών (κυττάρων), γωνίας 
μικροϊνιδίων, κυτταρίνης, λιγνίνης και βαθμού κρυσταλλικότητας

15ος αυξ. δακτύλιος



ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΡΔΙΟΥ ΞΥΛΟΥ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ- ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

ΣΟΜΦΟ

ΕΓΚΑΡΔΙΟ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
1. ΣΚΟΤΕΙΝΟΤΕΡΟ ΧΡΩΜΑ (ΟΧΙ ΠΑΝΤΑ)
2. ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
3. ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΑΛΩΦΟΡΩΝ ΒΟΘΡΙΩΝ (ΚΩΝΟΦΟΡΑ)
4. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΥΛΩΣΕΩΝ (ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ)
5. ΑΠΟΘΕΣΗ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ
6. ΥΔΡΟΛΥΣΗ ΑΜΥΛΟΥ ΣΕ ΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΣΟΜΦΟΥ



Εγκάρδιο – Σομφό ξύλο





Μεταβολές κατά τον σχηματισμό εγκαρδίου

• Το χρώμα του εγκαρδίου γίνεται συνήθως σκοτεινότερο 
(χρωματιστό εγκάρδιο ξύλο)

• Τα παρεγχυματικά κύτταρα που είναι ζωντανά στο σομφό ξύλο 
πεθαίνουν,

• Γίνεται απόφραξη των αλωφόρων βοθρίων στα κωνοφόρα  

• Εμφανίζονται τυλώσεις στα αγγεία των πλατυφύλλων,

• Γίνεται απόθεση εκχυλισμάτων στο εγκάρδιο ξύλο,

• Γίνεται υδρόλυση αμύλου σε παρεγχυματικά κύτταρα,

• Το εγκάρδιο ξύλο δεν συμμετέχει στη βιολογική διεργασία 
(διακίνηση των τροφών)

• Το πλάτος του σομφού ξύλου στο δέντρο διατηρείται στο άριστο 
επιθυμητό επίπεδο για κάθε είδος



Απόφραξη αλωφόρων βοθρίων κωνοφόρων





Τυλώσεις κατά  το σχηματισμό εγκαρδίου





Μηχανισμός μετατροπής του σομφού σε εγκάρδιο ξύλο-1

• Ο μηχανισμός μετατροπής δεν είναι καλά γνωστός. ΄Εχουν αναπτυχθεί 
διάφορες θεωρίες.

• Νέκρωση παρεγχυματικών κυττάρων και άλλες μεταβολές: 

Θεωρία 1: Αποδίδονται σε μία οριακή σχέση χυμών–αέρα. Αέρας μπορεί να 
εισέλθει και από πληγώσεις ή τα ξηρά κλαδιά. 

Θεωρία 2: Η νέκρωση αποδίδεται στη συσσώρευση τοξικών εκχυλισμάτων ως 
αποβλήτων του μεταβολισμού του δέντρου.

● Αύξηση του ποσοστού των εκxυλισμάτων στο εγκάρδιο ξύλο: Παράγονται επί 
τόπου από υδατάνθρακες που είναι αποθηκευμένοι ή είναι μεταφερόμενοι; ΄Η
παράγονται στο κάμβιο και μεταφέρονται στα όρια του σομφού-εγκαρδίου 
ξύλου;



Μηχανισμός μετατροπής του σομφού σε εγκάρδιο ξύλο-2

• Το εγκάρδιο αυξάνεται με την ηλικία του δέντρου. Εξαρτάται από το 
δασοπονικό είδος και τις αυξητικές συνθήκες.

• Βραδυαυξή δέντρα → περισσότερο εγκάρδιο

Δέντρα με μεγάλη κόμη → περισσότερο εγκάρδιο.

● Πορεία αύξησης του εγκάρδιου ξύλου → Όχι κανονική. Δεν μετατρέπεται 
ορισμένος αριθμός αυξητικών δακτυλίων σε εγκάρδιο. Τα όρια σομφού-
εγκαρδίου δεν ακολουθούν τα όρια ενός αυξητικού δακτυλίου.

● Για διαφορετικά είδη και κάτω από ίδιες συνθήκες αύξησης, το πλάτος του 
σομφού διατηρείται σταθερό για κάθε είδος (π.χ. πλάτος σομφού στη μαύρη 
πεύκη στενό ενώ στη δασική πεύκη είναι πλατύτερο).





ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΥΞΗΤΙΚΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ

Μέσα σε κάθε αυξητικό δακτύλιο (διαφορές στις διαστάσεις των κυττάρων, 
χημική σύσταση και υποδομή)
- Μήκος κυττάρων όψιμου ξύλου μεγαλύτερο με διαφοροποιήσεις κατά  

πλάτος του αυξητικού δακτυλίου. Διαφορές επίσης στη διάμετρο και στο 
πάχος των κυτταρικών τοιχωμάτων

- Η μεταβλητότητα στο μήκος των κυττάρων → μεταβολές και στη γωνία 
μικροϊνιδίων (κύτταρα με ˂ μήκος έχουν >γωνία μικροϊνιδίων

- Στο όψιμο ξύλο: περισσότερη κυτταρίνη, λιγότερη λιγνίνη, μεγαλύτερος 
βαθμός κρυσταλλικότητας

- Διαφορές στον τύπο των κυττάρων που αποτελούν το πρώιμο και όψιμο 
ξύλο και στην κατανομή τους 





ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΥΞΗΤΙΚΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ

Μεταξύ αυξητικών δακτυλίων (οι διαφορές έχουν σχέση με την ηλικία
που παράγονται οι αυξητικοί δακτύλιοι, τις κλιματικές συνθήκες, το
ποσοστό όψιμου ξύλου, κ.ά.). Υπάρχουν και εδώ διαφορές στις
διαστάσεις των κυττάρων, τη χημική σύσταση και την υποδομή.

- Σε κωνοφόρα: Το ποσοστό όψιμου (Ο.Ξ.) σε στενότερους δακτυλίους
είναι μεγαλύτερο σε σύγκριση με πλατύτερους (συσχέτιση χαλαρή). Σε
ορισμένα κωνοφόρα: το ποσοστό Ο.Ξ. σε δακτυλίους πλάτους 0,5-2 mm
> σε σχέση με πλατύτερους.

- Σε δακτυλιόπορα πλατύφυλλα: Το ποσοστό όψιμου (Ο.Ξ.) σε
πλατύτερους δακτυλίους είναι μεγαλύτερο σε σύγκριση με στενότερους
(συσχέτιση υψηλή).

- Επικρατεί η άποψη ότι πλατύτεροι δακτύλιοι περιέχουν κύτταρα με
μικρότερο μήκος













Mεταξύ Αυξητικών δακτυλίων (Α.Δ.)
- Νεαρή, ώριμη και υπερώριμη περίοδος

Σε Α.Δ. ώριμου ξύλου
- Κωνοφόρα: Ποσοστό Ο.Ξ. > σε μικρότερους Α.Δ. (0.5-2 mm) 

παρά σε πλατύτερους δακτυλίους 

- Πλατύφυλλα
- Δακτυλιόπορα: Ποσοστό Ο.Ξ. αυξάνεται με το πλάτος του αυξητικού 

δακτυλίου
- Διασπορόπορα: Δεν είναι εύκολη η συσχέτιση



Διάκριση αξονικών τραχειδών πρώιμου και όψιμου ξύλου στα 
κωνοφόρα:
-Όταν 2α > β η τραχείδα (Α) είναι του όψιμου ξύλου
-Όταν 2α < γ η τραχείδα (Β) είναι του πρώιμου ξύλου
(β,γ = ακτινικές διαστάσεις κυτταρικών κοιλοτήτων των 
αξονικών τραχειδών, α = το άθροισμα του ακτινικού πλάτους 
των δύο γειτονικών τραχειδών)

Eπίσης!!! Ακτινική 
διεύθυνση



ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ (ΒΑΣΗ -> ΚΟΡΥΦΗ)
(ανεξάρτητα οριζόντιας μεταβλητότητας)

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
1. Το πλάτος των Α.Δ. αυξάνεται από 

κορυφή μέχρι τη βάση της κόμης και 
ύστερα ελαττώνεται

2. Το ποσοστό Ο.Ξ. είναι μεγάλο στη 
βάση και μειώνεται με το ύψος. Το 
ίδιο συμβαίνει και με την περιεχόμενη 
κυταρρίνη

3. Το μήκος των κυττάρων μεταβάλλεται 
(σε κάθε αυξητικό μανδύα, αυξάνεται 
από τη βάση προς τα πάνω και μετά 
ελαττώνεται προς την κορυφή.



ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ (ΒΑΣΗ -> ΚΟΡΥΦΗ)
(ανεξάρτητα οριζόντιας μεταβλητότητας)

Παράδειγμα: Ο 20ος Α.Δ. στη βάση του βάση του δένδρου είναι ο 1ος στην 
κορυφή του δένδρου και ενδιάμεσος κατά μήκος του κορμού σε ένα 
συγκεκριμένο έτος π.χ. 2000.



ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ (ΒΑΣΗ -> ΚΟΡΥΦΗ)
(ανεξάρτητα οριζόντιας μεταβλητότητας)

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
1. Το πλάτος των Α.Δ. αυξάνεται από κορυφή μέχρι τη βάση της κόμης και 

ύστερα ελαττώνεται
2. Το ποσοστό Ο.Ξ. είναι μεγάλο στη βάση και μειώνεται με το ύψος. Το ίδιο 

συμβαίνει και με την περιεχόμενη κυταρρίνη
3. Το μήκος των κυττάρων μεταβάλλεται σε κάθε αυξητικό μανδύα, αυξάνεται 

από τη βάση προς τα πάνω και μετά ελαττώνεται προς την κορυφή.



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

(1) Ηλικία καμβίου

(2) Ερεθισμοί : (2α) Επιδράσεις περιβάλλοντος  
(Θερμοκρασία, υγρασία, φως, άνεμος, έδαφος)

(2β) Εσωτερικές αυξητικές τάσεις
(Λόγω τοποθέτησης επάλληλων αυξητικών
μανδυών,  κίνησης θρεπτικών ουσιών,
άγνωστων αιτίων)

Μικροπεριβάλλον: ΄Εχει πολύ σημαντική επίδραση. Δεν είναι 
σταθερό στη διάρκεια ζωής του δέντρου.

Επίδραση του κάθε παράγοντα: Δύσκολο να εκτιμηθεί επειδή 
υπάρχει αλληλεπίδραση  πολλών παραγόντων



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ

1. ΄Ενας δείκτης μεταβλητότητας  της δομής μπορεί να είναι το μέγεθος και η 
αύξηση της κόμης.

1α. Μεγάλη κόμη καθυστερεί το σχηματισμό του εγκάρδιου ξύλου

1β. Αύξηση της κόμης σε ύψος σχετίζεται με το σχηματισμό πρώιμου ξύλου

1γ. Μετάβαση από πρώιμο σε όψιμο ξύλο συμπίπτει με τη διακοπή της 
κόμης σε ύψος

1δ. Το μέγεθος της κόμης μπορεί να σχετίζεται και με το μήκος και διάμετρο 
τραχειδών, το ύψος των ακτίνων, κ.λπ.

2.   Το πλάτος του πρώιμου ξύλου σχετίζεται  με την υγρασία στην αρχή της 
αυξητικής περιόδου και το πλάτος του όψιμου ξύλου με το ποσό της θερινής 
βροχής.

3. Δασοκομικοί χειρισμοί επηρεάζουν παράγοντες του περιβάλλοντος 
(θερμοκρασία, φως).

4. Χαρακτηριστικά του δασοπονικού είδους: βαθμιαία ή απότομη μετάβαση 
από πρώιμο σε όψιμο ξύλο.

5. Διαφορετική μεταβλητότητα σε σχέση με τον προσανατολισμό του κορμού 
(π.χ. ηλιαζόμενη, σκιαζόμενη πλευρά)



ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΔΟΜΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΔΕΝΔΡΑ

1. Ανάμεσα σε δένδρα ίδιου είδους (μικροπεριβάλλον)

2. Στην ίδια ποιότητα τόπου και μεταξύ ποιοτήτων στην ίδια ή 
διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές ή υπερθαλάσσια ύψη

3. Δύσκολη η αξιολόγηση μεταξύ δένδρων

4. Η Μεταβλητότητα Δομής στην ίδια ποιότητα τόπου μπορεί να 
είναι μεγαλύτερη παρά σε διαφορετικές ποιότητες

5. Δασοκομικά μέτρα: ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ

6. Ταχυαυξή δένδρα παράγουν μήκος κυττάρων μεγαλύτερο από 
μη ταχυαυξή

7. Ποιότητα τόπου – όψιμο ξύλο: Ασαφής η σχέση

8. Γενετικές  διαφορές



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΞΥΛΟΥ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

ΞΥΛΟ: - Βιολογικό προϊόν παραγόμενο από δέντρα
-Μεταβαλλόμενο περιβάλλον στη διάρκεια
της ζωής των δέντρων

-Μη ελεγχόμενες συνθήκες παραγωγής
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:  Μεταβλητή δομή του ξύλου.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ: 
-Ελεγχόμενες συνθήκες  παραγωγής
-Η ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος
προδιαγράφεται με ακρίβεια  



ΕΛΕΓΧΟΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΞΥΛΟΥ
- Μικρά τα περιθώρια****
- Προϋποθέσεις: (α) Γνώση της μεταβλητότητας κάθε είδους

(β) Γνώση των παραγόντων που επηρεάζουν
τη μεταβλητότητα

- Πως μπορεί να γίνει ο έλεγχος;
(α) Με δασοκομικά μέτρα (καλλιέργεια, αραιώσεις,

Κλαδεύσεις, επιλογικές υλοτομίες, κ.λπ.)
(β) Με γενετική βελτίωση χαρακτηριστικών που κληρονομούνται (μήκος 

κυττάρων, ποσοστό όψιμου ξύλου, στρεψοḯνια, περιεκτικότητα σε κυτταρίνη 
και λιγνίνη, ρόζοι και άλλα σφάλματα (ελαττώματα) δομής

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
- Χρειάζεται πολλά χρόνια σε αντίθεση με πολλά ετήσια γεωργικά φυτά
- Είναι όμως απαραίτητη για τη μελλοντική βελτίωση της

παραγωγής των δασών (π.χ.  οι κλώνοι λεύκης)



ΞΥΛΟ ΚΛΑΔΙΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΞΥΛΟ ΚΟΡΜΟΥ

1.  Στενότεροι αυξητικοί δακτύλιοι

2. ΄Εκκεντρη τοποθέτηση εντεριώνης
3.  Ξύλο ακανόνιστης δομής (θλιψιγενές στα

κωνοφόρα, εφελκυσμογενές ξύλο 
στα πλατύφυλλα)

4. Κύτταρα με μικρότερο μήκος και μικρότερη
διάμετρο

5. Διαφέρει το ποσοστό των διαφόρων τύπων
κυττάρων καθώς και το ποσοστό των ακτίνων
(περισσότερες στα κλαδιά)

6. Περισσότεροι και στενότεροι ρητινοφόροι 
αγωγοί.











ΞΥΛΟ ΡΙΖΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΞΥΛΟ ΚΟΡΜΟΥ

1. Ακανόνιστη εγκάρσια διατομή (ελλειψοειδής, σε σχήμα ταυ (Τ) ή 
διπλού ταυ με έκκεντρη εντεριώνη)

2. Εντεριώνη απούσα ή πολύ μικρή

3. Αυξητικοί δακτύλιοι δυσδιάκριτοι, μεταβλητού πλάτους αλλά 
στενότεροι

4. Ξύλο ακανόνιστης δομής μπορεί να υπάρχει (κυρίως σε εκτεθειμένες 
ρίζες-έξω από το έδαφος)

5. Εγκάρδιο ξύλο σχηματίζεται και στις ρίζες

6. Ο δακτυλιόπορος χαρακτήρας δεν είναι τυπικός ή δεν διακρίνεται

7.  Κύτταρα με μικρότερο μήκος, μεγαλύτερη διάμετρο, λεπτότερα 
τοιχώματα



ΞΥΛΟ ΡΙΖΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΞΥΛΟ ΚΟΡΜΟΥ

8. Διαφορές στο ποσοστό των διαφόρων κυττάρων (λιγότερες ίνες,
περισσότερα παρεγχυματικά κύτταρα) και σε μικροσκοπικά
χαρακτηριστικά (βοθρία, διατρήσεις, μέλη αγγείων)

9. Οι ακτίνες μπορεί να είναι διαφορετικές (ψευτοπλατειές σε δρυ και 
σημύδα)

10. Τυλώσεις μπορεί να υπάρχουν

11. Ρητινοφόροι αγωγοί στενότεροι και περίπου ισομεγέθεις

12. Η δομή διαφέρει σε διαφορετικούς τύπους ριζών (κύριες, πλευρικές)

13. Δομή ριζών εκτεθειμένων έξω από το έδαφος όμοια με ξύλο κορμού

14. Δομή ριζών διαφέρει κατά το μήκος τους (επηρεάζεται από την 
απόσταση από τον κορμό.








