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 لتوئیدیس بر خواص شیمیایی چوب آندگونه بررسی تأثیر سن و ارتفاع درخت صنوبر 
 

 2 احمدرضا سرائیانو 1بهزاد کرد*

 ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،علوم و صنایع چوب و کاغذگروه  ،ارشد کارشناسیآموخته  دانش1

 چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانعلوم و صنایع گروه استادیار 2
 12/3/86 :؛ تاریخ پذیرش 19/6/84 :تاریخ دریافت

 
 
 

 چکیده
. انجـام پـذیرفت   این تحقیق با هدف بررسی تأثیر سن و ارتفاع درخت صنوبر دلتوئیدیس بر خـواص شـیمیایی چـوب آن       

ـ طور تصادفی از جنگل آموزشـی  هبرای این منظور تعداد پنج پایه درخت سالم صنوبر ب واقـع در  ) نیـا  دکتـر بهـرام  (  پژوهشـی  
هفتاد و پنج درصد طول تنه آن        سینه، پنجاه درصد و    از ارتفاعات برابر   از هر درخت سه دیسک    . قطع شد  الته گرگان شصت ک 

گیری ترکیبـات شـیمیایی مـورد     های آزمایشی از مغز تا پوست و از پایین به باالی تنه درخت برای اندازه            نمونه. انتخاب گردید 
ـ ابل حل در سود سوزآور یک درصد، مواد استخراجی محلـول در الکـل  نظر شامل مواد قابل حل در آب گرم، مواد ق  اسـتن،   

سپس میانگین مقادیر حاصل مـورد تجزیـه و تحلیـل    . تهیه شد ها از این دیسک TAPPI لیگنین و خاکستر براساس استاندارد
 مغز به سمت پوست و از پایین        مواد قابل حل در آب گرم با افزایش سن از            نتایج این بررسی نشان داد که     . آماری قرار گرفت  

 د نیز از الگوی مواد قابل حـل در        الگوی تغییرات مواد قابل حل در سود سوزآور یک درص         . یابد به باالی تنه درخت کاهش می     
ـ مواد استخراجی محلول در الکل. کند آب گرم در سه محور ارتفاعی از مغز به سمت پوست تبعیت می  استن با افزایش سن و  

 همچنین تغییرات لیگنین به این نحو است که با افزایش سـن از مغـز تـا پوسـت میـزان لیگنـین                      . یابد کاهش می  ختارتفاع در 
 خاکستر با افزایش سن درخت از مغز بـه طـرف پوسـت و از پـایین بـه     . یابد پایین به باالی تنه درخت افزایش می     کاهش و از  

چوب آن بـه    تأثیر سن درخت صنوبر دلتوئیدیس برخواص شیمیاییتوان گفت حال می  ر ه به. یابد باالی تنه درخت کاهش می    
  .باشد ها می مراتب بیشتر از اثر ارتفاع این درخت بر این ویژگی

 

 سن، ارتفاع، مواد استخراجی، لیگنین، خاکستر، )Populus deltoides (صنوبر دلتوئیدیس :های کلیدی واژه
 

  مقدمه  
دسـت آمـده از چـوب،        افزایش مصرف محصوالت به   

محدودیت روز افزون منابع سلولزی، طوالنی بودن مـدت         
های جنگلـی، رونـد      برداری گونه  زمان رسیدن به سن بهره    

یطی ـها و آثار زیسـت محـ       رو به گسترش تخریب جنگل    
رای ـیه بـام اولـواد خـحاظ تأمین مـی را از لـآن مشکالت

 
د آورده اسـت،    کارخانجات صنایع چوب و کاغذ به وجـو       

ها و مراکـز تحقیقـاتی مطالعـاتی را جهـت            لذا پژوهشکده 
عمـده ایـن    . انـد  استفاده از منابع جدید سلولزی آغاز کرده      

الرشد بـه    های درختان سریع   مطالعات روی استفاده از گونه    
بـرداری،   دلیل کوتاه بودن مدت زمان رسیدن به سـن بهـره          

 زـی سبز متمرکوسعه فضاـدزایی و تـایجاد اشتغال و درآم
                                                 

 Behzad_k8498@yahoo.com: مسئول مکاتبه -*
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از بــین ایــن منــابع صــنوبرها بــا توجــه بــه  . شــده اســت
 و پـراکنش گسـترده       مناسب الرشد بودن و سازگاری    سریع
ای  عنــوان یــک مــاده خــام ارزشــمند از اهمیــت ویــژه بــه

لذا الزم اسـت همزمـان بـا         . )1990عباسی،   (برخوردارند
گسـترده   صـورت وسـیع و      صنوبر به  کاری  جنگلکشت و   

الرشد، مطالعـاتی    سریع  لیگنوسلولزی منابع عنوان یکی از   به
  در جهـت اسـتفاده    ایـن گونـه    بنیادی   خصوصیاتبرروی  

 ،میردامـادی  (انجـام پـذیرد    صنایع مختلف چوب و کاغـذ     
1995(.  

خصوصــیات شــیمیایی ) 2001(فخریــان و همکــاران 
برداری مطالعـه    بهره صنوبر دلتوئیدیس را در سنین مختلف     

گیـری   اد که مقادیر انـدازه    نتایج این تحقیق نشان د    . نمودند
 ساله تقریباً به هـم      12 و   6،  4برداری   بهره سه سن  شده در 

  و 6،  4 انرختـ  سـلولز د    مقدار میانگین. نزدیک بوده است  
 مقـدار  درصد،   78/51 و   83/52 ،23/51 ترتیب  ساله به  12

مـواد    درصـد،  03/22 - 46/23بین   این درختان     در لیگنین
ـ اســتخراجی محلــول در الکــل  41/2-85/2تن بــین  اســ 

گیـری   اندازه  درصد 27/0-60/0خاکستر آنها بین     درصد و 
 .    گردید

در بررسی تأثیر سـن بـر ترکیبـات         ) 2004(مشعلچیان  
شیمیایی چوب صنوبر دلتوئیدیس عنوان کرد که با افزایش         
سن درخت از میزان لیگنین و مواد اسـتخراجی از سـمت            

 سـلولز افـزایش     امـا مقـدار    ،شود  می مغز به پوست کاسته   
مـواد   همچنین بین مقادیر درصد سلولز، لیگنین و      . یابد می

داری  اخـتالف معنـی    هـای رویشـی    حلقـه  استخراجی بین 
  .وجود دارد

تحقیقاتی در زمینه بررسـی     ) 1996(شوپ و همکاران    
ترکیب شیمیایی جوان چوب و چوب بـالغ صـنوبر انجـام         

 19 و 12 ،5 رشد چوب را در درختـان  یناین محقق . ندداد
 و در مقایسه چوب بالغ با جوان چوب         ندساله مطالعه کرد  

 که جـوان چـوب دارای مـواد اسـتخراجی و        نتیجه گرفتند 
 اما مقدار   ،باشد لیگنین بیشتری در مقایسه با چوب بالغ می       

هولوسلولز و آلفاسلولز را برای چوب بالغ به مراتب بیشتر          
 .نداعالم نمود از چوب جوان

ــوان ) 1999(ئرا گومینهــو و فیگــو تحقیقــی تحــت عن
 را  ترکیبـات شـیمیایی    میزان ای بررسی تغییرات درون پایه   

 کـه   ند نتیجه گرفت  و نددر گونه صنوبر دلتوئیدس انجام داد     
مـواد  محلول در اتانول و      مواد استخراجی  ،خاکستر مقادیر

از پـایین بـه سـمت بـاالی درخـت           قابل حل در آب گرم      
 درون   و خاکسـتر   اسـتخراجی مواد    میزان یابد و  کاهش می 

. باشـد  مـی   بیشتر چوب در مقایسه با برون چوب دو برابر       
نین از پایین بـه سـمت بـاالی         گدرصد لی همچنین میانگین   

درخت افزایش یافته و در قسـمت بـرون چـوب کمتـر از              
 .باشد می درون چوب

میزان ترکیبات شیمیایی جهت قضاوت در مورد شـیوه         
ــ ــلولز  هب ــواد لیگنوس ــارگیری م ــاوری و  ک ــاب فن ی، انتخ

بینـی کیفیـت     های مناسب تبـدیل آنهـا و نیـز پـیش           روش
ــا  ــول نه ــت  یمحص ــوردار اس ــادی برخ ــت زی  ی از اهمی

 بررسی  با هدف  این تحقیق رو   این  از .)1992 ،میرشکرایی(
ــت   ــاع درخ ــن و ارتف ــأثیر س ــنوبر دلتوت ــدیسی ص ــر ی  ب

 و مطالعـه تغییـرات ایـن         آن  چـوب  شـیمیایی های   ویژگی
  از ایـن گونـه     تـر   و اصولی  تر ستفاده مطلوب  ا برایخواص  

    .انجام پذیرفت
 

 اه روش مواد و
  ساله 20  اصله درخت  5 تعداد   ، انجام این تحقیق   برای

ــدیسیصــنوبر دلتو ــ )Populus deltoides (ی طــور  هب
ـ آموزشـی  تصادفی از جنگـل  نیـا   هـرام  پژوهشـی دکتـر ب   

اع ارتف  که در   واقع در استان گلستان    )جنگل شصت کالته  (
) 51/77 کلـن (و شرایط اکولوژیکی یکسان قـرار داشـتند         

درختـان قطـع شـده،       سپس برروی  .انتخاب و قطع شدند   
 ،) متـر  30/1( برابـر سـینه      ش ارتفاع بخ محل سه ارتفاع در   

  طول درخت  ) متر 5/16(  درصد 75  و ) متر 11(  درصد 50
سـه    از هر پایه و از هر      ها   جهت انجام آزمایش   ومشخص  

متـر   سـانتی  5 هایی بـه ضـخامت     دیسک ی،عمحدوده ارتفا 
 تهیه پـودر،    برای .شدندترکیبات شیمیایی تهیه     آنالیزبرای  
 سال  4های رویشی هر     های آزمایشی مربوط به حلقه     نمونه

 هر پایـه   در هر سه محدوده ارتفاعی از     ) از مغز به پوست   (
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 های هـم سـن آسـیاب و        شده و سپس مخلوط نمونه     جدا
 ترکیبـات شـیمیایی    گیـری  اندازه تنهای  و در  دغربال شدن 

، TAPPI نامـه  یـین آ (ترتیب زیر صورت گرفـت     چوب به 
1999( :  

-T 257 هاسـتاندارد شـمار   براساس :تهیۀ آرد چوب -1

cm-85  
 استاندارد   براساس :مواد قابل حل در آب گرم     درصد   -2

شامل  قابل حل در آب گرم مواد( T 207-cm-88 هشمار
 ترکیبـات معـدنی، مـواد رنگـی و          ها، قندها،  ها، صمغ  تانن

 .)باشد نشاسته می

 :قابل حل در سود سوزآور یک درصـد        درصد مواد  -3
قابـل   مـواد ( T 212-om-88 ه اسـتاندارد شـمار  براساس

بر مواد قابـل حـل       عالوهحل در سود سوزآور یک درصد       
 از  کـم وزن مولکـولی     های بـا   کربوهیدرات حاوی ،در آب 

 .)ریب یافته استنوع همی سلولزها و سلولز تخ
ـ مواد استخراجی محلـول در الکـل  درصد  -4  : اسـتن  

ــتانداردبراســـاس ــواد ( cm-88 T-204 هشـــمار  اسـ مـ
، هـا  ها، فتواسـترول   ها، چربی   موم شاملاستخراجی معموالً   

ــدروکربن ــدرات  هی ــرار، کربوهی ــای غیرف ــای ه ــاه  وزن  ب
 .)باشد ها و مواد قابل حل در آب می مولکولی کم، نمک

-T 222 هاسـتاندارد شـمار    براسـاس :لیگنین درصد -5

om-88. 
-T 211 ه اسـتاندارد شـمار   براساس:درصد خاکستر -6

om-85 )  ترکیبات معدنی چوب ترین   عمدهشاملخاکستر
 ). است و سیلیسیم، آهن، پتاسیم، منیزیم کلسیمنظیر

نـوع   در ایـن تحقیـق دو      :روش تجزیه و تحلیل آمـاری     
 فاصـله از  (سن   بررسی اثر ی   یک :بوده است  نظر مقایسه مد 

و دیگری بررسی اثـر ارتفـاع محـل         ) به طرف پوست   مغز
  چـوب  شـیمیایی بـرداری درخـت بـرروی خـواص          نمونه
تجزیـه و تحلیـل      ، بـرای ایـن منظـور      .یـدیس ی دلتو صنوبر
قالب طرح   در SPSS  آماری  افزار  با استفاده از نرم    ها داده

 سـه  در   هـا  که دیسـک   انجام شد  کامالً تصادفی  های بلوک
 معرف بلـوک و فاصـله از      ) محور طولی (محدوده ارتفاعی   

 .اند معرف تیمار بوده) محور شعاعی( طرف پوست  مغز به 

 ها به روش دانکـن     بندی میانگین  در نهایت مقایسه و گروه    
 . گرفتصورت  درصد95سطح اطمینان  در
 

 نتایج
مواد قابل حـل در آب      های مربوط به تغییرات      میانگین 
مواد اسـتخراجی    ،د قابل حل در سود یک درصد      موا،  گرم

ـ محلول در الکل  تحت تأثیر سن خاکستر و لیگنین ، استن 
و طـولی   ) مغز بـه پوسـت    (  شعاعی و ارتفاع در محورهای   

ارائه شده  1 تنه درخت محاسبه و در جدول) پایین به باال(
 خالصــه تجزیــه و تحلیــل 2همچنــین در جــدول . اســت

تغییــرات ترکیبــات تغییــرات ) تجزیــه واریــانس(آمــاری 
در محورهای طـولی    شیمیایی در اثر سن و ارتفاع درخت        

یـادآوری   . تنـه درخـت نشـان داده شـده اسـت            شعاعی و
 تنه درخت و که با افزایش ارتفاع از پایین به باالی    شود   می

 از مغز بـه پوسـت نیـز         ها تعداد حلقه  ،سن درخت کاهش  
 8 و   12،  20سـنین   که با توجه به      نحوی  به ،یابد کاهش می 

سینه، پنجاه درصد و هفتاد و پـنج         سال در ارتفاعات برابر   
 2 و   3،  5 ترتیب امکان برداشـت     تنه درخت به   طول درصد
سه  در هر ) از مغز به پوست    ( رویشی چهارساله  های حلقه

 . وجود داشتمحدوده ارتفاعی 
تغییرات مـواد قابـل حـل در        : مواد قابل حل در آب گرم     

ــر  ســن و ارتفــاع در محورهــای طــولی و آب گــرم در اث
با توجـه   .  نشان داده شده است    1شکل   شعاعی درخت در  

 اختالف بین مقادیر مواد قابل حل در آب گرم          2به جدول   
بـه جـز    ) مغـز بـه پوسـت     (در اثر سـن در محورشـعاعی        

 5محدوده هفتاد و پنج درصد ارتفـاع درخـت، در سـطح             
ثـر عامـل ارتفـاع    دار و میزان این تغییرات در ا  درصد معنی 

 درصـد   5درخت در  سطح     ) پایین به باال  ( در محور طولی  
تغییرات مواد قابل حل در آب گـرم در         . دار است  غیرمعنی

محور شعاعی با افزایش سن از مغز بـه طـرف پوسـت در              
جـدول  (های مختلف تنه درخت کاهش داشته است       بخش

مقادیر مواد قابل حل در آب گرم در محـور طـولی بـا       ). 1
فزایش ارتفاع از پایین به باالی تنـه درخـت نیـز کـاهش              ا

 .یافته است
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 . سن و ارتفاع درختتغییر در اثر )میانگین انحراف معیار( ترکیبات شیمیایی مقادیر -1جدول  

 شماره حلقه از مغز به سمت پوست ارتفاع درخت
 17 - 20 13 – 16 9 – 12 5 - 8 1 - 4 ) متر30/1(برابرسینه 
 )درصد (ل حل در آب گرممواد قاب

 )درصد(رصدد  یکسوزآورحل در سود مواد قابل
 )درصد( استن-مواد استخراجی محلول در الکل 

 )درصد (لیگنین
 )درصد (خاکستر

50/0±5/5 
29/0±17/22 
29/0±17/4 

1±25 
20/0±2 

00/0±4 
29/0±67/21 
29/0±67/3 

1±24 
12/0±33/1 

29/0±17/3 
29/0±17/21 

00/0±3 
58/0±33/23 
12/0±87/0 

00/0±5/2 
58/0±67/20 
29/0±83/2 
58/0±67/22 
12/0±73/0 

29/0±17/2 
29/0±33/20 
29/0±67/2 

1±22 
12/0±67/0 

 17 - 20 13 – 16 9 – 12 5 - 8 1 - 4 ) متر11( ارتفاع درخت درصد 50
 )درصد (مواد قابل حل در آب گرم

 )درصد( درصد یک سودسوزآور مواد قابل حل در
 )درصد( استن- محلول در الکل مواد استخراجی

 )درصد (لیگنین
 )درصد (خاکستر

29/0±83/3 
29/0±67/21 
29/0±33/3 

1±24 
23/0±87/1 

29/0±67/2 
50/0±5/20 
29/0±83/2 
58/0±67/23 
12/0±93/0 

29/0±83/1 
28/0±17/20 
29/0±33/2 
58/0±67/22 
20/0±80/0 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

 17 - 20 13 – 16 9 – 12 5 - 8 1 - 4 ) متر5/16( ارتفاع درخت  درصد75
 )درصد (مواد قابل حل در آب گرم

 )درصد(درصد  یکسودسوزآورمواد قابل حل در 
 )درصد( استن-مواد استخراجی محلول در الکل 

 )درصد (لیگنین
 )درصد (خاکستر

29/0±17/2 
29/0±83/20 
29/0±67/2 
58/0±33/25 
12/0±13/1 

29/0±67/1 
29/0±83/19 
29/0±17/2 

1±25 
00/0±80/0 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 

 
 . درخت در اثر سن و ارتفاعترکیبات شیمیاییزیه و تحلیل آماری تغییرات ج خالصه ت-2جدول 

آب  مواد قابل حل در محور
 گرم

 سود مواد قابل حل در
  یک درصدسوزآور

 مواد استخراجی محلول در
 خاکستر لیگنین  استن-الکل 

 n.s ٭ n.s n.s n.s )رتفاعسه ا( طولی
 ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ )برابرسینه( شعاعی
 ٭ n.s ٭ ٭ ٭ ) ارتفاع درخت درصد50( شعاعی
 ٭ n.s n.s ٭ n.s ) ارتفاع درخت درصد75( شعاعی

n.s-درصد5دار در سطح  معنی -٭       دار   بدون اثر معنی  

0

1

2

3

4

5

6
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رگ 
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 . درخت  تغییرات مواد قابل حل در آب گرم در اثر سن و ارتفاع-1شکل 
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تغییـرات  : مواد قابل حل در سود سوزآور یـک درصـد         
 در اثـر سـن و       مواد قابل حل در سود سوزآور یک درصد       

 2 درخـت در شـکل        شعاعی ارتفاع در محورهای طولی و    
 اخـتالف بـین     2با توجه به جـدول      . نشان داده شده است   

 در اثـر    سود سوزآور یک درصـد     مواد قابل حل در    مقادیر
در هر سه محـدوده     ) مغز به پوست  (سن در محورشعاعی    

دار و میزان ایـن تغییـرات     درصد معنی 5 در سطح    ارتفاعی
درخـت  ) پایین به باال  ( در اثر عامل ارتفاع در محور طولی      

مـواد قابـل   تغییـرات  . دار است  معنیغیر درصد   5در سطح   
 بـا    شـعاعی  محـور   در حل در سود سوزآور یـک درصـد       

های مختلف   سن از مغز به طرف پوست در بخش       افزایش  
مـواد   مقـادیر ). 1جـدول   (تنه درخت کاهش داشته اسـت       

بـا   در محور طـولی      قابل حل در سود سوزآور یک درصد      
 نیـز کـاهش     پایین به باالی تنـه درخـت       افزایش ارتفاع از  

 .یافته است

ـ مواد استخراجی محلول در الکل تغییرات مـواد  :  استن 
ـ در الکلاستخراجی محلول   استن در اثر سن و ارتفاع در  

 نشـان داده  3محورهای طولی و شعاعی درخت در شـکل    
 اختالف بین مقـادیر مـواد       2با توجه به جدول     . شده است 

ــول در ــر ســن در  ـ  الکــل اســتخراجی محل  اســتن در اث
به جز محدوده هفتاد و پـنج       ) مغز به پوست  (محورشعاعی  

دار و نیـز     معنـی  درصـد    5درصد ارتفاع درخت، در سطح      
میزان این تغییرات در اثر عامـل ارتفـاع در محـور طـولی              

دار   درصـد غیرمعنـی    5درخـت در سـطح      ) پایین به بـاال   (
ـ تغییرات مواد استخراجی محلول در الکل. است  استن در  

محور شعاعی با افزایش سن از مغز بـه طـرف پوسـت در              
جـدول  (های مختلف تنه درخت کاهش داشته است       بخش

 اسـتن در   ـ  مقادیر  مواد استخراجی محلـول در الکـل  ).1
محور طولی با افزایش ارتفاع از پایین به باالی تنه درخت           

 .نیز کاهش یافته است

19
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 . تغییرات مواد قابل حل در سود سوزآور یک درصد در اثر سن و ارتفاع درخت-2شکل 
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 .ر سن و ارتفاع درخت استن در اث- تغییرات مواد استخراجی محلول در الکل- 3شکل 
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 در اثر سن و ارتفاع در محورهای        لیگنین تغییرات: لیگنین
. نشان داده شده است     4 درخت در شکل      شعاعی طولی و 

در اثر سن    لیگنین  اختالف بین مقادیر   2با توجه به جدول     
 تنها در محدوده ارتفـاع      )مغز به پوست  ( شعاعی در محور 

دار و نیز میزان     عنیم درصد 5 در سطح    سینه درخت،  برابر
پایین بـه   ( این تغییرات در اثر عامل ارتفاع در محور طولی        

 تغییـرات . دار اسـت    درصد معنـی   5درخت در سطح    ) باال
 با افزایش سن از مغز بـه پوسـت           شعاعی در محور  لیگنین

 ی مختلف تنـه درخـت کـاهش داشـته اسـت           ها در بخش 
ش بـا افـزای   محـور طـولی      در لیگنـین  مقـادیر ). 1جدول  (

 . یافته استافزایشارتفاع از پایین به باالی تنه درخت 

ــتر ــاع در  : خاکس ــر ســن و ارتف ــرات خاکســتر در اث تغیی
  نشـان داده 5محورهای طولی و شعاعی درخت در شـکل    

 اخـتالف بـین مقـادیر       2با توجـه بـه جـدول        . شده است 
در ) مغز بـه پوسـت  (شعاعی  خاکستر در اثر سن در محور 

دار و این     درصد معنی  5ی در سطح    هر سه محدوده ارتفاع   
) پایین به باال  (تغییرات در اثر عامل ارتفاع در محور طولی         

تغییـرات  . دار اسـت    درصـد غیرمعنـی    5درخت در سـطح     
خاکستر در محور شعاعی با افزایش سن از مغز بـه طـرف            

های مختلف تنـه درخـت کـاهش داشـته           پوست در بخش  
 طـولی بـا     مقـادیر خاکسـتر در محـور      ). 1جـدول   (است  

افزایش ارتفاع از پایین به باالی تنه درخـت کـاهش یافتـه             
 .است

21
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 . تغییرات لیگنین در اثر سن و ارتفاع درخت-4شکل 
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 . تغییرات خاکستر در اثر سن و ارتفاع درخت- 5شکل 
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 گیری بحث و نتیجه
های انجـام    براساس تجزیه و تحلیل حاصل از آزمایش      

 در مـورد    مطالعات سایر ه به  در این بررسی و با توج      شده
های شـیمیایی چـوب      تأثیر سن و ارتفاع درخت بر ویژگی      

دست آمده به شـرح زیـر ارائـه          هنتایج ب  صنوبر دلتوئیدیس 
 :گردد می

مقادیر درصد مواد استخراجی محلول در الکل اسـتن،         
سـود   مواد قابل حـل در آب گـرم و مـواد قابـل حـل در               

بـا افـزایش سـن      سوزآور یک درصد در چوب این گونـه         
درخت در محور شعاعی تنـه، از مغـز بـه طـرف پوسـت               

 از   نیز کاهش داشته است و میزان این مواد در محور طولی         
علـل مـوارد     .کاهش یافته است    درخت  تنه پایین به باالی  

 بیان نمـود کـه بـا افـزایش سـن            طور توان این  فوق را می  
مواد استخراجی   چوب درونی شدن،   درخت و در اثر عمل    

 شتری در نـواحی مغـز و قسـمت درون چـوب رسـوب      بی
چـوب درون و    سهم بیشـتر     علت  همچنین به   و کرده است 

تر درخت، مقدار این     های پایین  سمتقمواد استخراجی در    
ــاالیی تنــه مــواد در کمتــری  درصــد  از درخــتارتفــاع ب

ـ  که با نتـایج      .برخوردار بوده است    دسـت آمـده توسـط      هب
  و)1999(فیگـــوئرا گومینهـــو و  ،)2004 (مشـــعلچیان

 . مطابقت دارد)1996 ( و همکاران شوپاظهارات
افزایش درصد مواد استخراجی سبب کاهش شـفافیت        

گـردد و     مـی  یکاغذ و باالبردن مواد رنگبـر      و بازده خمیر  
 و عملیات ساخت ایجـاد      کاغذمشکالتی را در تولید خمیر    

جـویی   صرفه  لذا پایین بودن درصد این مواد باعث       .کند می
 ؛1980کِیسـی،    (شـود  مواد شیمیایی و زمان پخت مـی      در  

 .)1989، گنرو و فنجل

تغییرات درصد لیگنین نیز با افزایش سـن درخـت در           
افته یکاهش   محور شعاعی، از سمت مغز به طرف پوست،       

همچنین مقدار درصد لیگنین در سه ارتفاع از پایین         . است
ج کـه محـدوده هفتـاد و پـن         طـوری  هبه باال صعودی بوده ب    

درصد ارتفاع درخت، بیشترین مقدار لیگنـین را داشـته در           
که نواحی بیرونی درخت، نزدیک به پوست، در هـر           حالی

سه محدوده ارتفاعی از مقدار لیگنـین کمتـری برخـوردار           

تـوان بـه بـاال بـودن         مـی  دلیل این تغییـرات را    . بوده است 
ــز و    ــراف مغ ــده در اط ــاد ش ــوان ایج ــوب ج ــد چ  درص

هـای   درخـت در مقایسـه بـا قسـمت        های فوقـانی     قسمت
ــبت داد  ــانی درخــت نس ــی و تحت ــاس . بیرون ــرا براس زی

، کـه   چـوب جـوان    های انجام شده درصد لیگنـین      بررسی
 در مقایسـه  باشد، دیواره سلولی نازکتری می   دارای الیاف با    

بنابراین باال بودن   . )1998زوبل،  ( باچوب بالغ بیشتر است   
به افزایش درصـد  درصد جوان چوب در این نواحی منجر    

ها در مقایسه با سایر نقاط درخت شـده      قسمت لیگنین این 
، گومینهو و   )2004 (نتایج تحقیقات مشعلچیان   که با  .است

ــوئرا ــرات  و )1999 (فیگ ــاراننظ  )1996 (شــوپ و همک
 .همخوانی دارد

وجود لیگنین تأثیر منفی برروی توانایی الیاف در ایجاد 
همـی سـلولزها،     ر کردن اتصال با یکدیگر از طریق محصو     

کاهش عملکرد سطوح اتصال بین الیاف و ایجـاد کاغـذی           
لـذا هرچـه مقـدار      . گـردد  با مقاومت پایین و ماتی باال می      

لیگنین کمتر باشد خمیرکاغـذ و رنگبـری الیـاف بـه نحـو              
شـیمیایی، انـرژی حرارتـی و        تر و با استفاده از مـواد       ساده

،  و وگنـر    و فنجل  1980 کِیسی، (گیرد زمان کمتر انجام می   
1989(.  

تغییرات درصد خاکستر در چوب این گونه با افـزایش   
 یافتـه و  سن درخـت از مغـز بـه سـمت پوسـت کـاهش               

 با افزایش ارتفاع درخت نزولـی  روند تغییرات آنهمچنین  
 مجـاورت   در  مقدار خاکستر  افزایشتوان    بنابراین می  است

شـتر  تجمـع بی    بـه   درخـت را   های پایینی تنه   مغز و قسمت  
 هنگـام   درونی شدن به   چوب  اثر عمل  ترکیبات معدنی در  

 که با نتـایج     .مرتبط دانست رشد قطری و ارتفاعی درخت      
ــ  و گومینهــو، )2004 ( مشــعلچیاندســت آمــده توســط هب

 . داردموافقت )1999( فیگوئرا
الزم به توضیح است کـه مقـدار خاکسـتر موجـود در             

ت آن از   چوب بسته به نوع سلول، مقـدار رشـد، و موقعیـ           
ـ  ،باشـد  متفاوت مـی  مغز به طرف پوست      کـه بـا     طـوری  ه ب

موجـود   افزایش شماره حلقه از مغز میزان ترکیبات معدنی       
ـ     . یابد چوب درخت کاهش می    در طـور   همیـزان خاکسـتر ب
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 از  ب بهاره، مغز و چوب میانی بیشـتر       قابل توجهی در چو   
  نزدیــک پوســتهــای چــوب قســمت چــوب تابســتانه و
 باعـث  خاکسـتر   همچنین.)1972، چکُ (گزارش شده است 

ــر ســایش و مشــکالتی ایجــاد ــر   ســریع فرســودگینظی ت
مـواد   بازیـابی  در ییآرکـا ، کـاهش     و تجهیـزات   ها دستگاه

ی ییندهای شیمیایی و کاستن مقاومـت نهـا       آشیمیایی در فر  
  .)1980 ،زیو  و دیپانشین (گردد کاغذ می

  چوب نتایج حاصل از این بررسی نشانگر آن است که        
بـه جـز بخـش      (مغز   یدیس در اطراف  یرخت صنوبر دلتو  د

دارای درصـد مـواد اسـتخراجی، مقـدار         ) پارانشیم مغـزی  
بــرعکس چــوب . باشــد مــی بیشــتری اکســترلیگنــین و خ

 حـاوی ترکیبـات شـیمیایی       نزدیـک پوسـت   هـای    قسمت
عـالوه تغییـرات صـفات       بـه . باشـد   مـی   از این نوع   کمتری

 بر وجـود لیگنـین      مطالعه شده در سه ارتفاع مورد بررسی      
بیشتر در بخش باالی تنـه درخـت و مـواد اسـتخراجی و              

 .خاکستر بیشتر در بخش پایینی تنه درخت همراه است
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Abstract 

This research was carried out to investigate the effects of tree age and height on chemical 
constituents of Populus deltoides wood. Five poplar trees were randomly cut down from Dr. 
Bahramnia forest located in Shastkolateh-Gorgan. Three sample disks were cut from trees at heights of 
1.30, 11m and 16.50m. The specimens were taken from pith to bark and from bottom to top of tree 
stem to determine the chemical constituents such as extractives, lignin and ash content. The results 
indicated that hot water soluble extractives decreased by age from pith to bark and from bottom to top 
of the tree trunk. Sodium hydroxide soluble extractives followed the trends as hot water soluble 
extractives. The extractives soluble in alcohol-aceton decreased by age and height. The lignin content 
decreased from pith to bark and increased from bottom upwards. The ash content decreased by age 
and from bottom to top of tree stem. Results revealed that the chemical constituents influenced by tree 
age than height. 
 
Keywords: Populus deltoids; Etractives; Lignin; Ash; Age; Height 
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