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  صنوبردرخت تنه  درون چوبو  برون چوب آناتومیکی و بررسی خواص شیمیایی 
  

   2احمدرضا سرائیان، *1محمد حسن قزل سوفلو 
 
   

  چکیده 
 جهان، جمعیت رشد که حالی در. شود می مینأت ها جنگل چوب از عمده طور به کاغذسازي، صنعت اصلی و اولیه ماده

 منابع کاهش ولی است، داشته پی در را استراتژیک و اساسی کاالي این مصرف افزایش آموزشی، و آوري فن پیشرفت
 و بررسی خواص شیمیایی هدف با تحقیق این. کند می طی را متضاد جهتی و بوده آن خالف جهت در چوب مینأت

 صنوبر سالم درخت اصله 3 تعداد منظور این براي .ه استپذیرفت انجام صنوبر تنه درون و چوب برون چوب آناتومیکی 
 و آناتومیک هايویژگی .شد قطع )گرگان کالته شصت در واقع( نیا بهرام دکتر پژوهشی -آموزشی جنگل از تصادفی بطور

 تنه برون قسمت چوب الیاف در ابعاد ،داد نشان بررسی این نتایج. شدند گیرياندازه درختان از یک هر در شیمیایی
 بیشتر از چوب برون همچنین درصد سلولز در چوب. باشدمی درون از قسمت چوب تربزرگصنوبر دلتوئیدس  درخت
 .باشدمیبوده ولی مقدار لیگنین، مواد استخراجی و خاکستر آن کمتر از چوب درون  درون

  
  برون چوب، درون چوب ،صنوبر دلتوئیدس، آناتومیکیخواص ، خواص شیمیایی: هاي کلیدي واژه

  
  همقدم  - 1

 رسیدن زمان مدت بودن طوالنی سلولزي، منابع افزون روز محدودیت چوب، از آمده دست به محصوالت مصرف افزایش
 لحاظ از را مشکالتی آن محیطی زیست آثار و ها  لجنگ تخریب گسترش به رو روند جنگلی، هاي گونه برداري بهره سن به

 مطالعاتی تحقیقاتی مراکز و ها پژوهشکده لذا است، آورده وجود به کاغذ و چوب صنایع کارخانجات براي اولیه خام مواد تأمین
 به الرشد سریع درختان هاي گونه از استفاده روي مطالعات این عمده .اند کرده آغاز سلولزي جدید منابع از استفاده جهت را

 از .است شده متمرکز سبز فضاي توسعه و درآمدزایی و اشتغال ایجاد برداري، ه بهر سن به رسیدن زمان مدت بودن کوتاه دلیل
 از ارزشمند خام ماده یک عنوان به گسترده پراکنش و مناسب سازگاري و بودن الرشد سریع به توجه با صنوبرها منابع این بین

 به گسترده و  وسیع صورت به صنوبر کاري جنگل و کشت با همزمان است الزم لذا ).1990عباسی،(برخوردارند اي ویژه اهمیت
 مختلف صنایع در استفاده جهت گونه این بنیادي خصوصیات برروي مطالعاتی الرشد، سریع لیگنوسلولزي منابع از یکی عنوان
 استفاده جهت رشد تند و بردبار درختان چوب تکنولوژیک خواص بهتر شناخت ).1995 ،میردامادي(پذیرد انجام کاغذ و چوب

صنوبرها از منابع مهم و مطمئن صنعتی بوده و نقش مهمی در مطالعات علمی بر روي  .است ضروري صنایع در آنها از مناسب
مکعب چوب در سال در ایران، نقش  صنوبرها با تولید بیش از دو میلیون متر. کنند هاي بیولوژیکی و کشاورزي ایفا می سیستم
روزافزون چوب در صنایع چوب و مصرف . کنند هاي طبیعی ایفا می ین منابع سلولزي و کاهش فشار بر جنگلاي در تأم ارزنده

دهد که در طی سالیان  هاي اصالح شده خارجی و داخلی آن اهمیت می ویژه گونه هاي تندرشد صنوبر به کاغذ، به کشت گونه
ن بین صنوبر دلتوئیدس که از تندرشدترین صنوبرهاي مورد استفاده در ای. اند ها و ارقام متعدد آن وارد ایران شده گذشته کلن

  . یابندبا داشتن الیاف با ارزش از نظر کاغذسازي و با رشد زیاد، در این صنعت اهمیت می. رود شمار می به
 گزارش آن چوب شیمیایی خواص بر دلتوئیدس گونه صنوبر درخت ارتفاع و سن تأثیر بررسی در )2007( سرائیان و کرد

، همچنین. یابد می کاهش درخت ارتفاع و سن افزایش با استن الکل در محلول استخراجی مواد و خاکستر مقدار نمودند
 بررسیدر )2004( مشعلچیان .یابد می افزایش درخت تنه باالي به پایین از و کاهش پوست تا مغز از سن افزایش با لیگنین
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 با پوست به مغز سمت از استخراجی مواد و لیگنین مقدار نمود عنوان دلتوئیدیس صنوبر چوب شیمیایی ترکیبات بر سن تأثیر
 ترکیبات بررسی در )Gominho and Figueira )1999 است کرده پیدا افزایش سلولز مقدار و کاهش درخت سن افزایش

 آب در حل قابل مواد و اتانول در محلول استخراجی مواد خاکستر، مقادیر که نمودند عنوان دلتوئیدس صنوبر گونه شیمیایی
 برون با مقایسه در چوب درون خاکستر و استخراجی مواد لیگنین، میزان و یابد می کاهش درخت باالي سمت به پایین از گرم

 قسمت در و یافته افزایش درخت باالي سمت به پایین از یگنین ل درصد میانگین همچنین. باشد می بیشتر برابر دو چوب
  .باشد می چوب درون از کمتر چوب برون

 نتیجه این به درخت، درصد 75و  50 سینه، برابر ارتفاع از دلتوئیدس صنوبر الیاف طول تغییرات بررسی با) 2005( خاکزاد
  .است داشته افزایشی روند پوست، طرف به مغز از الیاف طول که رسید

  
  هامواد و روش -2

کیلومتري جنوب غربی شهر گرگان انجام  17نیا واقع در شصت کالته در نمونه برداري از جنگل پژوهشی دکتر بهرام 
خاك منطقه جزء خاکهاي قهوه اي با منشاء آهکی است . متر می باشد 250-300ارتفاع مکان نمونه برداري از سطح دریا . شد

ده و الشبرگها در آن به رنگ خاك سطح تیره بو. یابدایش میرس آن افز ،که بافت نیمه سنگینی داشته و از سطح به عمق
  .ها فعال خاك می باشدسرعت تجزیه می شوند که نشانگر ارگانیسم

  اندازه گیري ترکیبات شیمیایی -1- 2
اندازه گیري لیگنین، مواد استخراجی،  .در سه تکرار انجام شد تنه صنوبرچوب  شیمیایی ترکیبات درصد گیري اندازه

  :به شرح زیر انجام شد TAPPIخاکستر، سلولز و مواد قابل حل در سود یک درصد بر اساس آیین نامه 
 

  استانداردهاي تاپی مربوط به آنالیز شیمیایی - 1جدول
  تاپی شماره استاندارد آئین نامه  هصمشخ

  T222-om-88  لیگنین
  T204-om-88  استونمواد استخراجی محلول در 

  T211-om-02  خاکستر
  T264-om-88  سلولز

 
  هاي مورفولوژیکیور بررسی ویژگیظمنها بهنمونه) 1دفیبره کردن(وابري  -2- 2

 بدین .استآزمایشات شامل اندازه گیري ابعاد الیاف از قبیل طول فیبر، قطر خارجی، قطر داخلی و ضخامت دیواره 
براي اندازه گیري . کبریت تهیه شدند چوب اندازه به هایی تراشه آناتومیکی، اجزاء تشخیص بهتر به منظور همچنین و منظور

به داخل لوله  ،مخلوط اسید استیک و آب اکسیژنه به نسبت یک به یک. این ابعاد از روش فرانکلین به شرح زیر استفاده شد
نمونه ها از اتو خارج و شستشو شدند و با  ،این مدت پس از. ون گذاشته شدآساعت داخل  48هاي آزمایش ریخته و به مدت 

  .طول، قطر کلی و قطر حفره سلولی فیبرها اندازه گیري شد ،استفاده از میکروسکوپ آزمایشگاهی
  
  و بحث نتایج  -3
  ترکیبات شیمیاییاندازه گیري نتایج  -1- 3
 :به صورت خالصه در جدول زیر آورده شده است  ترکیبات شیمیایییج حاصل از اندازه گیري انت

  
                                                        
1  - defibration 
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چوب تنه صنوبر ترکیبات شیمیاییدرصد مقادیر - 1-3جدول   
 

 
 
 

 
  

  نتایج آناتومی الیاف -3-1
  :یج حاصل از اندازه گیري ابعاد الیاف به صورت خالصه در جدول زیر آورده شده است انت

  
چوب تنه صنوبر ابعاد الیاف مقادیر  - 2-3جدول   

  

  
  

  
  
  
  کلی گیرينتیجه -4

 نتایج که گرفت، قرار بررسی موردصنوبر  تنه درون  چوب و  برون چوبآناتومیکی  و خواص شیمیایی ،بررسی این در
 :گردید حاصل ذیل

 چوبدرون بیشتر از  چوب برون )سلولی دیواره ضخامت و الیاف قطر الیاف، طول( صنوبردلتوئیدستنه  چوب الیاف ابعاد 1-

  .باشدمی
 درون  چوب )خاکستر و تناس -الکل در محلول مواداستخراجی لیگنین،( دلتوئیدس صنوبرتنه  چوب شیمیایی ترکیبات-2

   .باشدمی  برون آن کمتر از چوب سلولزبرون ولی مقدار  از چوب بیشتر
 صورت مختلفی اقدامات همواره سلولزي لیگنو منابع کردن پیدا براي دارند محدودي جنگلی منابع که کشورهایی در

 و سلولزي الیاف بازیافت غیرچوبی، سلولزي لیگنو مواد از استفاده ،اقدامات این جمله از .است انجام حال در چنان هم و گرفته
 اشاره صنوبرها به توان می تندرشد چوبی منابع جمله از .باشد می کشورها این در سازگار و مناسب تندرشد هاي گونه کاشت

 روشن، رنگ و همگن بافت وجود و پوست راحت جداسازي مستقیم، تنه مناطق، بیشتر در ها آن کشت امکان دلیل به که کرد
 ایران شمال در .باشد کاغذ خمیر تولید براي مناسبی چوب تواند می ...و سازي کبریت گیري، الیه صنایع در استفاده بر عالوه
 بهره مورد توانند می و رسند می کاغذسازي براي مناسب ابعاد به )سال 10 حدود(کوتاهی نسبت به زمان در درختاناین 

بکارگیري مناسب جهت  راهیتواند می مواد اولیههاي ساختاري، شیمیایی و آناتومیکی لذا شناخت ویژگی .گیرند قرار برداري
  .باشدسامان بخشیدن به بخشی از کمبود مواد اولیه سلولزي صنایع مرتبط  تبع،مواد و به این 

 چوب درون  میانگین  چوب برون  میانگین  مشخصه
(%)مواد استخراجی   1/1  7/1  

(%)لیگنین   17 20 
(%)سلولز   52 47 

(%)خاکستر   35/0  50/0  

 چوبدرون میانگین  چوب برون  میانگین  مشخصه
mm(  38/1( طول فیبر  29/1  

µm(  5/25(قطر کلی الیاف   1/25  
µm(  2/6(قطر حفره الیاف   6 

µm(  65/9(دیواره الیاف ضخامت   55/9  
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