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چوب الیاف بیومتري خواص فیزیکی و اي مقایسه بررسی
(Fagus orientalis) ایران راش گونه نرمال چوب و کششی
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چکیده
تحقیق  این در فیبر، تخته و کاغذسـازي صنایع به ویژه مختلف صنایع چوب در الیاف بیومتري خواص فیزیکی و به اهمیت توجه با
گیري و اندازه مورد بررسی ،(Fagus orientails) ایران راش گونه کششی و چوب نرمال چوب الیاف بیومتري و خواص فیزیکی مهمترین
و واکشیدگی همکشید گی و وري غوطه ساعت از 24 پس آب پایه، رطوبت سـبز، جذب ویژه جرم شـامل فیزیکی خواص گرفت. قرار
ضخامت سـلولی،  حفره قطر قطرکلی، شـامل نرمال چوب و چوب کششـی شـد. ابعاد الیاف گیري اندازه نوع چوب هر دو حداکثر
از اسـتفاده با چوب د و نوع هر عرضی مقطع همچنیـن، گرفت. قرار مورد بررسـی آن  ها بیومتري و ضرایب راندمـان الیاف دیـواره و
رطوبت و پایه جرم ویژه نرمال از چوب با مقایسه در کششی چوب که دادند نشان نتایج شد . الکترونی (ESEM) مطالعه میکروسکوپ
مطالعات میکروسکوپ الکترونی1 نتایج واکشیدگی شد. و همکشید گی دچار بیشتر طولی در جهت ویژه به و بیشتري برخوردار بود سبز
کششی چوب الیاف است. با الیه ژالتینی2 بیشتر فیبري عناصر حاوي نرمال چوب با در مقایسه کششـی که چوب داد (ESEM)نشـان
کمتري برخورد ار سلولی حفره و قطر قطر کلی از ولی داشتند؛ سلولی باالتري ضخامت دیواره و طول نرمال،  چوب الیاف با مقایسه در
انعطاف ضریب و کششـی بیشـتر چوب الیاف رانکل ضریب الغري و ضریب داد که نشـان نیز الیاف بیومتري ضرایب محاسـبه بود ند.
چوب الیاف بیومتري و فیزیکی در خواص آمد ه د ست به هاي به تفاوت توجه با کلی طور به نرمال بود . چوب الیاف از کمتر آن پذیري
مصرف هنگام در نیز کششی آن چوب خواص باارزش،  چوبی از این گونه بهینه براي استفاده بایستی راش، می نرمال چوب و کششی

درنظر گرفته شود.

راش کششی، چوب نرمال، الیاف،  چوب فیزیکی،  بیومتري خواص کلید ي: کلمات
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Investigation on physical properties and fiber dimensions of tension wood and normal wood in beech (Fagus 
orientalis) 
By: A. Taramian; Faezipour. M.; Karimi A.N.; Parsapajouh D.; Moezipour A. Members of Scientific Board of Natural 
Resources Faculty, University of Tehran. 
Because of importance of physical properties and fiber dimensions of wood in different industries, particularly in paper making 
and fiberboard ones, these properties of normal wood and tension wood in beech (Fagus orientalis) were studied.The results 
showed that the basic density and green moisture content of tension wood were higher than those of normal wood. Tension wood 
in longitudinal direction shrinks and swells higher than normal wood. It presented higher fiber efficiency than the normal wood. 
The tension wood fibers had greater length and wall thickness, and lower total diameter and cell cavity in comparison with those 
of normal wood. The calculation of fiber dimensions ratios revealed that the slenderness and runkel ratios of tension wood were 
greater than those of normal wood, whereas the flexibility coefficient of the normal wood fibers was found to be higher. Based 
on the results, for optimum using of this species, the technical characteristics of the tension wood should be considered. 

Keywords: Physical properties, Fiber dimension, Normal wood, Tension wood, Beech

مقدمه
به  واکنش د ر ــت که اس ــی4 چوب هاي واکنش جزو ــی3، کشش چوب
هاي خمیده شاخه و تنهها فوقانی قسمت در اغلب رشد، تنشهاي مختلف
قسمت به فقط کششی (26،22). چوب شود تشکیل می برگ پهن درختان
ــت ممکن اس و ــده برگان محدود نش خمیده درختان پهن هاي تنه فوقانی
برون بروز بدون نیز راست درخت، حتی تنه هاي تنه قسمتهاي ــایر س در
دهد می نشان نیز از تحقیقات بعضی شود (1). ــکیل تش توجه قابل مرکزي

است. زیاد راش، گونه در کششی چوب وقوع احتمال که
مکانیکی،  ــی، خواص فیزیک که ــت اس آن از متعدد حاکی ــات تحقیق
آن متفاوت ــال نرم چوب با گونه یک ــی کشش چوب ــیمیایی ش و آناتومی
(16) ــش همکاران Jourez و ــات مطالع .(24 ،20  ،17 ،16 ،14) ــت اس
جرم ــی، کشش چوب که داد ــان نش Populus euramericana گونه روي بر
دارد. نرمال چوب مقایسه با در ــتري بیش طولی همکشیدگی و ــبی ویژه نس
راش ــی کشش چوب روي (12) بر همکارانش Clair و مطالعات ــن، همچنی
چوب با مقایسه در چوب کششی داد که نشان (Fagus sylvatica L.) اروپا

همکشیدگی می شود. دچار بیشتر مماسی و طولی جهت نرمال آن در
الیاف  از آن نرمال مقایسه با چوب د ر کششی مید هد که چوب نشان  مطالعات
و Lu مطالعات .(22 ،21 ،17 ،16) است برخوردار بیشتري راندمان الیاف و بلندتر
و مطالعات Salix gordejecii گونه ــی کشش چوب روي بر (18) همکارانش
حاکی Acacia sp گونه ــی کشش چوب روي بر (25) همکارانش William و
ضخامت از نرمال الیاف چوب مقایسه با کششی در الیاف چوب بود که آن از

بود. برخوردار کمتري سلولی حفره قطر و بیشتر دیواره
انتخاب  د ر را ما آن، ــري بیومت ضرایب و هاي الیاف از ویژگی ــالع اط
به کاغذ خواص کند. می هدایت ــازي س کاغذ در صنایع ــب مناس اولیه ماده
بیومتري خواص است. وابسته ــیار بس آن دهند ه ــکیل تش الیاف ویژگیهاي
و رانکل ضریب الغري، ضریب دیواره، ضخامت الیاف، طول ــامل ش الیاف؛
ماتی، کاغذ، مقاومتی خواص روي سزایی به تأثیر آن پذیري انعطاف ضریب
Parham و همکارانش ــات مطالع .(9 ،7 ،6) دارد آن و زبري پذیري ــاپ چ

صنوبر چوب کششی گونه الیاف از شده ــاخته س کاغذ خواص روي بر (19)
از ساخته شده کاغذ کرافت بود که آن حاکی از (Populus Tristis No. 1)

بود. برخوردار کمتري مقاومتی خواص از و بود ه زبر کششی چوب
در  مختلف، هاي ــی خواص چوب کششی گونه بررس اهمیت وجود با
ــده ش متمرکز ــی کشش چوب روي خواص بر کمی ــیار بس تحقیقات ایران
خواص گیري اندازه با ــاط ارتب در متعددي در ایران، تحقیقات .(4) ــت اس
صورت گرفته مختلف هاي نرمال گونه چوب هاي الیاف بیومتري فیزیکی و
و بیومتري ــی ــواص فیزیک خ ــون تاکن ــی ول 8)؛ ،7 ،6 ،5 ،3 ،2) ــت اس
به است. نگرفته قرار مطالعه مورد بررسی و راش گونه ــی کشش الیاف چوب
هاي فراورده کیفیت بر چوب الیاف بیومتري و فیزیکی ــواص خ تأثیر دلیل
بیومتري ــعی شد خواص فیزیکی و س مطالعه این در آن، حاصل از مختلف
ایران یعنی هاي مهمترین گونه از یکی چوب نرمال و ــی کشش چوب الیاف

گیرد. قرار مفایسه Fagus) مورد بررسی و orientails)راش

روشها و مواد
و  سانتیمتر 50-70 میانگین قطر شده با قطع تازه راش درختان بین  از
شش کیلومتري در واقع خیرودکنار آموزشی جنگل در 100-80 سال سن
ــان،  گرده درخت این خمید ه از محل و ــد انتخاب ش ــج درخت پن ــهر،  نوش
محل ــه ب بالفاصله و ــد ش بریده متر 2 حد ود ــول ط به کوتاهی ــاي بینهه
گرده مقاطع رطوبت از خروج از جلوگیري براي ــدند . ش منتقل ــگاه آزمایش
ها، بینه گرده تبدیل هنگام ــد. در اندود ش با پارافین آن ها مقاطع ها، بینه
سانتی متر 50 مقاطع، به میزان رطوبت از ناشی از دفع خطاي کاهش براي
د ر بینه باقیماند ه گرده از سپس،  شد . و دوریز قطع گرده بینه ها طرف د و از

شد. تهیه آزمایشگاهی نمونه هاي نرمال،  چوب و کششی چوب محل

کششی چوب ناحیه شناسایی
هاي  ــی تنه ــمت فوقان قس به فقط ــی چوب کشش اینکه به ــه توج ــا ب
نیز تشکیل همه قسمت هاي تنه در است ممکن شود و خمیده محد ود نمی

... فیزیکی اي خواص مقایسه بررسی
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عرضی گرده مقطع در کششی د قیق ناحیه چوب شناسایی ــود، بنابراین ش
هاي است. روش مشکل مسلح چشم غیر ــکوپی با ماکروس صورت به بینهها
بینهها گرده عرضی مقطع د ر کششی چوب ناحیه ــایی شناس براي متعددي
ــیمیایی ش معرف ــتفاده از اس ها، روش رایج ترین از یکی وجود دارد (11).
عرضی مقطع روي شیمیایی معرف اعمال این اثر در .(11) ــت هرزبرگ5 اس
رنگ به ــی ناحیه چوب کشش 10-5 دقیقه، حد ود پس از ها،  بینه ــرده گ
دهد می رنگ زرد تغییر رنگ ــال به نرم چوب و ناحیه تیره تا ارغوانی ــی آب
اجزاي از که کلر(یکی است به این صورت معرف عمل این ــم مکانیس .(11)
سلولزي ماکروپلیمرهاي بین هید روژنی اتصاالت معرف) این دهنده تشکیل
تشکیل اجزاي ید (از هاي مولکول ــدن ش ــته انباش و باعث کرده تخریب را
چوب ناحیه تحقیق،  این در شود (11). آنها می بین در این معرف) دهنده
شیمیایی معرف و اعمال ناحیه این ویژه از د رخشند گی استفاده با ــی کشش

شد. روي مقطع عرضی گرده بینه ها، شناسایی بر هرزبرگ

شیمیایی هرزبرگ معرف آماده سازي
شرح  به ب و الف محلول د و ــگاه، در آزمایش معرف این ــاخت س  براي

.(23) شد تهیه زیر
مقطر آب لیتر میلی 25 د ر کلرید روي گرم محلول50 الف: محلول

5/ 12 میلی در ید 0/25 و ــیم پتاس ید ید گرم 5/25 محلول ب: محلول
مقطر آب لیتر

28 درجه دماي د ر الف محلول لیتر میلی 25 با ب کل محلول ــپس س
پس شد. ریخته باریک مد رج ــتوانه اس یک در شد و ــانتیگراد کامال حل س
ناحیه شناسایی جهت معرف محلول،  روشن شدن و ــاعت س 48 الی از 24
از مطالعات بعضی براي که ــت اس ذکر به الزم ــد. ش آماده ــی کشش چوب
شود. می استفاد ه کلرید روي بیشتري رنگ آبی از بهتر ــدن نمایان ش براي
ید ــد ار از مق ــتی می بایس قرمز، رنگ بهتر ــدن نمایان ش براي ــن، همچنی

بیشتري استفاده شود.
فیزیکی خواص گیري اندازه

پایه6  ویژه جرم ــامل ــی ش کشش و چوب نرمال چوب فیزیکی ــواص  خ
آب جذب رطوبت سبز، آن)،  ــبز س حجم به چوب ــک خش جرم ــبت (نس
سه د ر ماکزیمم واکشید گی و هم کشیدگی وري، غوطه ــاعت س پس از 24
،D143-94 نامه (آیین گیري شد اند ازه مماسی،  و ــعاعی ش جهت طولی،

(ASTM استاند ارد

آن بیومتري خواص و الیاف راند مان گیري اندازه
آنها  ــواص بیومتري خ چوب نرمال و ــی و چوب کشش الیاف راندمان
اند ازه د یواره الیاف ضخامت و ــلولی س قطر حفره کلی، طول، قطر ــامل ش
(15) فرانکلین7 روش الیاف از راندمان و ابعاد اندازه گیري براي شد. گیري
2 × 2 ×2 ابعاد چوبی به هاي بلوك از تکنیک، مطابق این ــد. ــتفاد ه ش اس
حاوي آزمایش لولههاي داخل خاللها و شد تهیه خالل سانتیمتر، مقداري
با درصد 30 آب اکسیژنه ٪50 و درصد ــتیک 100 ــید اس اس ٪50 محلول
د ماي و در داخل اتو آزمایش هاي لوله سپس، ــاوي ریخته شد. مس نسبت
باز و مد ت این از پس قرارگرفتند. ساعت 24 مدت ــانتیگراد به 60 درجه س
تجزیه الیاف شد و آبشویی صافی کاغذ روي محلول با مگنت، الیاف کردن
ــفرانین رنگ س قطره رنگ 3 تا ــتفاد ه از 2 اس با ساعت ــه شیش روي ــده ش

به مجهز میکروسکوپ نوري از استفاده با ابعاد الیاف ــپس س آمیزي شدند.
گیري اندازه الیاف با ــط ابعاد متوس ــد. ش گیري اند ازه مدرج صفحه نمایش
ضرایب الیاف، اندازه گیري ابعاد از پس ــت آمد. د س به ــالم س فیبر عدد 30
ضریب رانکل9 رفتگی)، درهم (ضریب الغري8 ضریب شامل آن ها بیومتري

:(7 ،6 شد (5، محاسبه انعطاف پذیري10 ضریب و
 

(ESEM) میکروسکوپ الکترونی مطالعات
فراوانی  ــه مقایس منظور به نرمال چوب و ــی کشش چوب عرضی مقطع
الیه ــاهده مش و چوب نوع دو این د ر آنها دیواره ضخامت و فیبري عناصر
الکترونی میکروسکوپ از ــتفاد ه اس با ــی، کشش چوب در (G الیه) ژالتینی
به ضخامت حدود ــکوپی میکروس مقاطع گرفت. قرار مطالعه مورد (ESEM)
ژالتینی، مشاهده الیه شد. براي تهیه میکروتوم ــتفاده از اس با 15-30µm 
این در عناصر فیبري فراوانی و ابعاد ــه مقایس براي و 1600 × از بزرگنمایی
ــه موسس د ر مذکور مطالعات ــد. ش ــتفاده اس 400× بزرگنمایی از چوب دو

شد. انجام فرانسه نانسی د ر لرماب11 تحقیقاتی

نتایج
فیزیکی خواص

رطوبت سبز و پایه جرم ویژه
جرم  از نرمال چوب در مقایسه با چوب کششی د ادند که ــان نتایج نش
و نرمال پایه چوب جرم ویژه بود . برخوردار سبز کمتري و رطوبت بیشتر ویژه
شد. گیري اندازه 0/6 g/ cm 0/56 و3 g/ cm برابر با3 ترتیب به کششی چوب
چوب د ر و درصد 54 /3 با چوب نرمال برابر د ر ــبز س رطوبت مقدار میانگین
مطالعات با این تحقیق، آمد. نتایج ــت د س د رصد به برابر با 46/4 ــی کشش

مطابقت د ارد. (16) و همکارانش Jourez

واکشیدگی حداکثر و آب، همکشیدگی جذب
چوب  کششی و چوب آب جذب میانگین مقاد یر بین  تفاوت محسوسی
48 با برابر ــوب چ نوع دو هر د ر آب جذب میانیگن ــد. نش ــاهده مش نرمال

شد. گیري درصد اند ازه
ــیدگی  ــیدگی و واکش همکش میانگین مقادیر 1 و 2 ــاي ه ــکل ش  در
و ــعاعی ش جهت طولی،  ــه س هر در ــی کشش چوب و نرمال چوب حداکثر

است. شده ارائه مماسی
ــش  همکاران و Jourez (12) و ــش و همکاران Clair ــات ــابه مطالع مش
چوب برخالف ــی کشش چوب که د ادند ــان نیز نش تحقیق این نتایج ،(14)
دچار شد ت به برخورد ار بود، باالیی ابعاد ثبات از طولی جهت د ر نرمال که
در کششی چوب شد. (1/3 د رصد) و واکشیدگی د رصد) 1/4) همکشیدگی
دچار نرمال چوب به ــبت نس بیشتري ــد ت طولی با ش و ــی مماس جهت دو
12) همکارانش و Clair مطالعات حاصل از شد . برخالف نتایج ــیدگی واکش
و کششی چوب مماسی همکشید گی نیز و شعاعی ــید گی واکش بین ،(13،
طولی در دو جهت نشد . مشاهد ه ــی ایران تفاوت محسوس راش نرمال چوب
هر در بود . بیشتر ــی کشش چوب همکشیدگی میانگین ــعاعی، مقادیر ش و
شعاعی جهت ابعاد تغییر بیشتر از مماسی ابعاد جهت تغییر چوب، نوع دو

طولی بود. و
الیاف بیومتري خواص
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الیاف راندمان
این تحقیق  از حاصل نتایج مطالعات (16، 22)،  ــایر نتایج س ــابه  مش
است. نرمال چوب از بیشتر چوب کششی راندمان الیاف که دادند نشان نیز
نرمال چوب در 67/9٪ و برابر با ــی کشش چوب در راند مان الیاف ــن میانگی

گیري شد. اندازه ٪56 /9 با برابر

الیاف طول
چوب  الیاف با مقایسه د ر کششی چوب الیاف که بود آن از حاکی  نتایج
چوب کششی الیاف میانیگن طول بودند . ــتري برخوردار بیش طول از نرمال
ــد. ش گیري اندازه میلیمتر با 1/4 نرمال برابر چوب و میلیمتر 1/7 با ــر براب

دارد. خوانی هم (22)Sara مطالعات نتایج تحقیق، با ازاین حاصل نتایج
الیاف ضخامت دیواره و سلولی قطر حفره کلی، قطر

ضخامت دیواره  و سلولی حفره قطر کلی، قطر میانگین ــکل 3، ش د ر

شده است. داده نشان نرمال چوب و کششی الیاف چوب
کلی، بین قطر ــی محسوس تفاوت که د ادند ــان نتایج نش
کششی چوب الیاف دیواره ضخامت و ــلولی س حفره قطر
ــه مقایس د ر نرمال چوب الیاف د ارد . وجود نرمال چوب و
ــلولی حفره س و قطر کلی قطر ــی از کشش چوب الیاف با
چوب الیاف کلی قطر میانگین بودند. برخوردار ــتري بیش
و 25/3 20/9 با ــر چوب نرمال به ترتیب براب و ــی کشش
ــلولی س حفره قطر میانیگن ــد. گیري ش اند ازه میکرون
و قطر حفره میکرون 10/2 با برابر ــی کشش چوب الیاف
بود. میکرون 15/3 ــا ب ــال برابر نرم چوب الیاف ــلولی س
ضخامت که ــان دادند نش تحقیق این ــن، نتایج همچنی
بود. نرمال چوب از ــتر بیش ــی کشش چوب الیاف دیواره
5/4 با برابر کششی چوب الیاف دیواره ضخامت میانگین
4/8 نرمال برابر با چوب الیاف و ضخامت دیواره میکرون

شد. گیري اند ازه میکرون
مطالعات  ــج نتای با ــق این تحقی از ــل ــج حاص  نتای
گونه کششی چوب بر روي همکارانش (25) و William
روي بر (18) ــش همکاران و Lu ــات و مطالع Acacia sp

مطابقت دارد. Salix gordejecii گونه کششی چوب
 

ضرایب بیومتري الیاف
چوب نرمال  و کششی چوب الیاف  ضرایب بیومتري
ضریب و پذیري ــاف ضریب انعط الغري، ضریب ــامل ش
آن از حاکی ــت. نتایج اس ــده ش ارائه جدول 1 د ر رانکل
ضریب الغري و ــب ضری ــی از کشش چوب الیاف بود که
برخوردار چوب نرمال با الیاف در مقایسه بیشتري رانکل
چوب الیاف به نسبت نرمال چوب الیاف مقابل، د ر بودند.

داشتند. باالتري پذیري ضریب انعطاف کششی

(ESEM) الکترونی مطالعات میکروسکوپ
عرضی  مقطع از ــی الکترون ــکوپ میکروس ــر تصاوی
(الف 4 ــکل ش در راش ــال نرم چوب و ــی کشش ــوب چ
فیبري عناصر فراوانی که بود آن از حاکی نتایج است. شده داده نشان ب) و
بود. بیشتر نرمال به چوب ــی نسبت کشش چوب د ر آنها دیواره ضخامت و
الیه کششی، دیواره الیاف چوب نرمال، در برخالف الیاف چوب همچنین،
مطالعات به مربوط نتایج کلی،  طور به ــکل 5). ــد (ش ــاهده ش مش ژالتینی
الیاف راندمان ابعاد و گیري اندازه از حاصل نتایج با الکترونی ــکوپ میکروس

د ارد . فرانکلین مطابقت روش با

گیري نتیجه و بحث
چوب  با مقایسه د ر ــی کشش چوب دادند که ــان نش ــی  نتایج این بررس
به با توجه برخوردار بود. کمتري ــبز س رطوبت و ــتر بیش جرم ویژه از نرمال
رسد می نظر به الیاف، ابعاد گیري اندازه و الکترونی میکروسکوپ مطالعات
د یواره ضخامت الیاف با از فراوانی بیشتر کششی بیشتر چوب ویژه جرم که
ویژه بیشتر جرم شود. می ناشی نرمال چوب به ــبت نس چوب این د ر باالتر

(F. orientalis) راش نرمال چوب و کششی چوب واکشیدگی حداکثر -1 شکل
و مماسی) شعاعی طولی، هاي (جهت ارتوتروپیک جهت هر سه در

(F. orientalis) راش و چوب نرمال حداکثر چوب کششی همکشیدگی -2  شکل
مماسی) و شعاعی طولی، هاي (جهت ارتوتروپیک جهت سه در

... فیزیکی اي خواص مقایسه بررسی
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چوب نرمال منجر به به آن نسبت تخلخل کمتر در نتیجه ــی و کشش چوب
شد. چوب رطوبت سبز کمتر در این مقادیر

چوب  با مقایسه در ــی راش کشش چوب رفت می انتظار طور که همان
این به با توجه داد. ــان نش را ابعاد کمتري ثبات طولی جهت در آن ــال نرم
ــت اس S3 و S2 هاي فاقد الیه معموال ــی کشش الیاف چوب ثانویه که دیواره
زاویه توسط کامًال کششی چوب واکشید گی و همکشیدگی (17)؛ بنابراین،
میکروفیبریلها که S1 کنترل می شود. به دلیل این میکروفیبریلهاي الیه
در اند ، کرده گیري جهت ــلول تقریبا عمود بر محور طولی س الیه ــن در ای
واکشیدگی و همکشیدگی د چار بیشتر طولی جهت در کششی چوب نتیجه

شود . می
راندمان  داد که ــان نش چوب نوع دو این الیاف ــان گیري راندم ــد ازه  ان
از راندمان ــتر د رصد بیش 20 ــط متوس طور به راش ــی کشش چوب ــاف الی
خمیر کاغذ راندمان که رود ــی م انتظار ــت، بنابراین اس چوب نرمال الیاف
در کششی چوب همچنین، الیاف ــد. باش بیشتر ــی کشش چوب از تولیدي
کلی قطر و ــتر بیش دیواره طول و ضخامت از نرمال چوب الیاف ــه با مقایس
الیاف، باعث ضخیم تر دیواره بودند. برخورد ار کمتري ــلولی س حفره قطر و
پذیري چاپ قابلیت کاهش آنها و درنتیجه بین ــیمیایی اتصاالت ش کاهش
ماتی الیاف، ــواره ضخامت دی افزایش با ــی طرف از .(7، 6) ــود ش کاغذ می

آن ــدن ش پاره و طول مقاومت ولی یافته؛ ــش افزای تولید ي کاغذ ــري زب و
ــده ش تولید که کاغذهاي رود می انتظار بنابراین .(9  ،6 مییابد (5، بهبود
ــتري بیش زبري و ماتی و کمتر پذیري چاپ قابلیت راش ــی کشش چوب از

باشند. داشته
توجه  با راش ــی کشش چوب الیاف ــه ک داد ــان نش مطالعه ــج این نتای
الغري ضریب از نرمال الیاف چوب به ــبت نس کمتر قطر ــتر و بیش طول به

بودند. برخوردار باالتري
ــکل گیري ش به منجر ها،  آن الغري بودن ضریب باال و ــاف بلندتر الی
ــود میش کاغذ تولیدي بهبود کیفیت کاغذ و ــین ماش توري روي بهتر کاغذ

.(6 ،5)
در  کاغذ مقاومت ــد، باش ــتر بیش الیاف پذیري انعطاف ضریب چه هر
با توجه می رود انتظار یابد؛ بنابراین افزایش می خورد ن تا مقابل ترکیدن و
از ــتر بیش ٪15 چوب نرمال راش، انعطاف پذیري الیاف ضریب که ــه این ب
کاغذهاي ــد ، ش گیري اندازه ــی کشش الیاف چوب پذیري ــب انعطاف ضری
و تاخوردگی ترکیدن ــی، کشش مقاومت از نرمال، چوب از ــده ش ــاخته س
منفی تأثیر خمیرکاغذ، در وجود چوب کششی باشند و برخوردار ــتري بیش

باشد . داشته کاغذ هاي مقاومت بر
الیاف  بیومتري فیزیکی و ــواص خ بین موجود تفاوت هاي به ــه  باتوج
می شود که نرمال راش، پیشنهاد چوب ــی و کشش چوب
مصرفترین از پر یکی که راش چوب از استفاده بهینه براي
وجود چوب به ایران است،  چوبی با ارزشترین گونه هاي و
مختلف گونه در صنایع این چوب هاي مصرفی د ر کششی

شود. توجه

پاورقیها

نوع چوب ضریب الغري رانکل ضریب پذیري انعطاف ضریب

کششی چوب
83/1

(10/9)
117/7
(74/5)

49
(9/2)

نرمال چوب
56/2

(14/9)
67/8

(56/3)
64/1

(18/5)

کششی چوب الیاف ابعاد -3 شکل
(F. orientalis) نرمال راش چوب  و

(F. orientalis) راش نرمال چوب چوب کششی و الیاف بیومتري ضرایب -1 جدول

است.  معیار انحراف پرانتز، داخل اعداد * 
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1 - Environmental Scanning Electronic Microscope
2 - Gelatinous layer (G-layer)
3 - Tension wood
4 - Reaction wood
5 - Herzberg
6 - Basic density 
7 - Franklin 
8 - Slenderness ratio
9 - Runkel ratio
10 - Flexibility ration
11 - Lermab

استفاده مورد منابع
(ترجمه)،  ــاي مرکب آن ه فراورده و چوب ــک مکانی 1376؛ ــی، ق.، ابراهیم - 1

صفحه. 686 د انشگاه تهران، انتشارات
ــی،  گلبابائ ف. ــان، فخری ع. ــی، صالح ك. ــان،  ح. فامیلی ع.،  زاده، ــین -حس 2
مکانیکی ــی،  فیزیک ویژگیهاي :1379 ــی،  صدرائ ن. تبارو ــرب ع ح. ــی، حبیب م.
ــتان بهرام (اس ــراب س منطقه در Eucalyptus intertexta گونه چوب ــیمیائی ش و

فارس)
سیمین،  چوب سرو بیولوژیکی و آناتومی خواص ــی بررس ز.، 1381؛ پور، - رزم 3

تهران. طبیعی،  دانشگاه منابع کارشناسی،  دانشکده پروژه
تغییرات بر رشد محركهاي و تأثیر چوب کششی تشکیل 1382؛ ن.، -طغرائی، 4
علوم رشته دکتري رساله اکالیپتوس. گونه د و در چوبها گروه این خواص از برخی

صفحه. 157 تهران، دانشگاه طبیعی، منابع دانشکده کاغذ، و چوب صنایع و
ك. و س. مهدوي،  س.م. صادقی م. عصاره، ــین زاد ه، حس ع. ح.، -فامیلیان، 5
چوب شیمیائی و فیزیکی آناتومی، ویژگیهاي اي مقایسه بررسی :1380 صالحی،
شماره جلد 18، کاغذ، و چوب مجله تحقیقات بوشهر، ــتان منطقه اس در دو کنار

.2
ــیمیائی،  ش خصوصیات 1380؛ گلبابائی، ف. و زاده ــین حس ع. ع.، ــان، -فخری 6
کاغذ، و چوب تحقیقات مجله د لتوئیدس کلن 77/51، صنوبر آناتومیکی و فیزیکی

.15 شماره
برخی الیاف و بیومتري آناتومی، بررسی 1384؛ پارساپژوه، د . و ا. -لشکر بلوکی، 7
استان ــرفیه اش ــتانه دلتوئیدس در آس کلن هاي صنوبر چوب فیزیکی هاي ویژگی

.1 شماره منابع ایران، مجله گیالن.
ــی بررس ــی، 1383؛ حبیب م. و ــان زاده، ح.فامیلی ــین ع.حس س.، ــدوي، -مه 8
چوب در ــن س و رویش قطري میزان با مخصوص ــرم و ج الیاف ابعاد ــتگی همبس

.1 شماره ،19 جلد کاغذ، و چوب تحقیقات مجله اکالیپتوس،
و سن اثر 1382؛ بررسی ح.فامیلیان، و ح.رسالتی پور، م.فائزي س.،  -مهدوي، 9
منابع مجله کاغذسازي، جنبه از دلتوئیدس صنوبر چوب خواص روي بر ــگاه رویش

.3 شماره ،56 جلد طبیعی،
10- ASTM Standard Test Methods, 1995; American society for 
testing materials, standard methods for testing small clear specimen 
of timber; ASTM D-143-94.
11- Badia.M.A, F.Mothe,T.Constant,G.Nepveu, 2005; Assessment 
of tension wood detection based on shiny appearance for three 
poplar cultivars. Ann.For.Sci. 62: 43-49.

چوب عرضی مقطع از (ESEM) الکترونی میکروسکوپ تصویر -4 شکل
(F. orientalis) راش (ب) و چوب نرمال (الف) کششی

 شکل 5-تصویر میکروسکوپ الکترونی(ESEM)ازمقطععرضیچوبکششیراش
دقتکنید. به حضورالیهژالتینید ردیوارهالیافکهباپیکاننشاندادهشده است، ،(F. orientalis)

... فیزیکی اي خواص مقایسه بررسی
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12- Clair, B. & Thibaut, B., 2001; Shrinkage of the gelatinous layer 
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