
 درخت گالبی:

درخت در این وجود دارد، گالبی به دو صورت درخت و درختچه 

را هم به عنوان درخت و گالبی قرار دارد،  rosaceaeخانواده 

 کشت می دهند.میوه خوراکی هم 

 56-33متر)  17تا 10این درختان اندازه ای متوسط به طول 

بومی  کهو غالبا دارای تاج بلند و باریک هستند دارند فوت( 

ل اروپا، آسیا و شمال آفریقا هستند. مناطق ساحلی و معتد

که  ساده بودهبرگ های این درخت به صورت متناوب، مرتب و 

سانتی متر می رسد، شکل برگ گالبی از  12-2درازای آن ها به 

است بیضی گسترده تا باریک متفاوت است، گالبی بیشتر برگریز 

وب شرقی آسیا رشد می اما تقریبا دو گونه از آن که در جن

و به بوده گل درخت گالبی سفید رنگ  کنند همیشه سبز هستند.

ندرت به زرد و صورتی متمایل می شود، این درخت در بیشتر 

گالبی نیز توسط  .سانتی متر قطر دارند 4تا  1گونه های وحشی 

را مثل سیب به صورت پخته آن که میوه  هرومی ها کشت می شد

. تصور می شود گالبی در چین امروزی، در و خام می خورند

از آسیای میانه سرچشمه گرفته است و  tianshanکوهپایه های 

در امتداد زنجیره های کوهستان به شمال و جنوب گسترش یافته 

گالبی بعضی اوقات بخشی از پوشش گیاهی طبیعی جنگل ها  است.

رای رو رشد می کند، گالبی داو به صورت خود را تشکیل می دهد

گونه های بسیاری است مانند: گالبی زردآلو، پیروز، ایبری، 

 وحشی، سیبری و.......

 می کنند تولیدرا ساقه های اصلی درختان ساقه های کوچکتری 

واقع می که این موضوع در باغ های تجاری یا خانگی مطلوب 

کامل می یک درخت . و نمای زیبایی را ایجاد می کند شود

رخت امکان رشد د، پا( رشد کند 40متر ) 112به اندازه تواند 

این درخت به آفتاب کامل گالبی از بذر امکان پذیر می باشد، 

 8و در جایی رشد می کند که حداقل در طول روز  احتیاج دارد
بخش  مراقبت مهم ترین  ساعت در مقابل نور خورشید باشد،

ت درخت گالبی هرس کردن آن است و اولین هرس باید به محض کاش

 است. بسیار پرطرفدار و ممتازدر اروپا گالبی .درخت باشد

 گالبی تنها در مقادیر محدود در ایاالت متحده در دسترس است،

گونه شناخته شده گالبی در سراسر جهان رشد می  3000حدود 

ه، آب میوه و خشک میوه آن به صورت تازه، کنسرو شد کنند.

میلیون  24تولید جهانی گالبی  2017در سال  شده مصرف می شود که

کشت  .چین اصلی ترین تولید کننده آن محسوب می شدتن بود که 

گالبی در آب و هوای معتدل است و شواهدی از کاربرد آن به 

این از زمان ما قبل تاریخ وجود دارد.  عنوان یک ماده غذایی



موال در مع که درختان معموال از ساختار ضعیفی برخوردار بوده

درختان  .شرایط باد شدید به ویژه در برف و یخ شکسته می شوند

ایستاده و دارای شکل ظاهری  ،گالبی به عنوان درختان آزاد

 .نسبتا کروی هستند

 چوب گالبی:

، با وجود چرخه های استاین چوب نسبتا سفت و بسیار پایدار

مکرر خیساندن و خشک شدن در برابر پیچ و تاب مقاومت می 

رم کیلوگ 690فوت(، وزن خشک  30-20متر )9-6 آن کند، قطر تنه

ژانکا )واحدی  7380 آن سختیو  69-52در مترمکعب، وزن مخصوص 

 است.برای اندازه گیری سختی چوب(

گالبی چوب قهوه ای روشن مایل به قرمزاست که چوب این رنگ 

گاهی اوقات به رنگ سیاه در می آید، بافت آن یکنواخت و 

با منافذ کوچک بدون ترتیب خاص  دارای تخلخل وب است،بسیار خ

در برابر پوسیدگی  مقاومت این درخت ، هستند و بسیار زباد

بوی مشخصی ندارد. قابلیت کار  برای شناسایی .دوامی ندارد

با آن با هر دو ابزار دستی و ماشینی آسان است و به خوبی 

دارد با هر چسبیده می شود که عالوه بر خطرات بهداشتی استان

نوع گرد و غبار چوب هیچگونه واکنش سالمتی دیگری با گالبی 

 همراه نیست. 

 ربرد چوب گالبی:کا

چوب گالبی یکی از مواد اولیه در ساخت وسایل و مبلمان چوبی 

با کیفیت باال است و از آن برای ساخت بلوک های حک شده 

استفاده  چوبی، منبت کاری، هیزم، تولید دود معطر، تنباکو

 می شود.

بسیار ارزشمند برای قاشق ها و همزن های آشپزخانه  این چوب

است زیرا باعث آلوده کردن مواد غذایی با رنگ، عطر، طعم و 

همینطور مورد استفاده برای حکاکی، دسته چتر، بو نمی شود. 

ابزار اندازه گیری، ویولن، روکش تزئینی که چوب مورد عالقه 

ب نمی خورد  و در بسیاری از اهداف معماران است زیرا تا

بزرگتر معموال برای اهداف  تکه های مشابه استفاده می شود.

وان چوب سخت به عنچوب گالبی  .معماری به روکش تبدیل می شوند

ن را محبوب و مرغوب است و تراکم خوبی دارد که موجب شده آ

این چوب از نظر گرمایشی  .به عنوان چوبی عجیب غریب بشناسند

 زینه مناسبی نیست.گ

 

. 



ای شباهت هایی با چوب دارچوب گالبی نوعی چوب مالیم است و 

 سیب است.

چوبی دارد که با اکسیداسیون شدن غنی تر می   یگالبی سوئیس

برای ساخت و همچنین شود و از آن برای فلوت استفاده می شود 

 .ویولن استفاده می شود 

معموال بخارپز می شود تا رنگ آن به  این چوب قبل از مصرف

 و رنگ کامال ثابت شود. صورتی برسد هیک رنگ یکنواخت مایل ب

یک ساقه  دارای تمام درختان گالبی این ویژگی را دارند که

بنابراین  یچ خورده و اغلب نیز خمیده  هستند.به آرامی پ

رگ و مستقیمی که از چوب این درخت یافتن طول تخته های بز

 .بسیار دشوار استشده باشد  ساخته

و سنگین ترین چوب ترین  سختانواعی از  چوب گالبی متعلق به 

که می  چوبی رسا و بی نظیر  دارد و های جامد در اروپاست

تواند بسیار خوب پردازش شود به خصوص به عنوان روکش چاقو 

 سازه های چوبی با ظرافت باال.و 

 


