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  مجموعه مقاالت اولین همایش ملّی مدیریت منابع طبیعی
 ، دانشگاه گنبد کاووس1392اسفند،  8

 
  شاهدانهایرانی   شش جمعیت سلولزيالیاف هاي  ویژگی معرفی

  
 4، رضا اوالدي3، سید علیرضا سالمی٢*، کامبیز پورطهماسی1امیر سعادتی

 يکشاورز گروه علوم باغبانی و فضاي سبزاستادیار 3 ،دانشگاه تهران دانشجوي کارشناسی ارشد2 ،دانشگاه تهران ار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذدانشی1
  دانشگاه تهرانچوب و کاغذ گروه علوم و صنایع استادیار 4 ،دانشگاه تهران

 
  

 چکیده
 .ها رو به افزایش است  هاي اقتصادي، میزان دستکاري انسان در منابع طبیعی جنگل با افزایش جمعیت جهانی و رشد کاربري

هاي موجود، پژوهشگران و دولتمردان به دنبال  ها و رویارویی با بحران جلوگیري از نابودي جنگل برايدر چند سال اخیر، 
سطح با کاهش شدید  .هستندمنابع طبیعی پایدار  هدر کاربردهاي گوناگون و توسع آنیافتن منابع جایگزین مناسب براي 

الیاف  .شود ها احساس می ضرورت یافتن منابع جایگزین براي منابع چوبی جنگل ،به دلیل برداشت بی رویههاي کشور  جنگل
گیاه بومی و داراي تنوع ژنتیکی گسترده در ایران، پذیر و با آلودگی کم شاهدانه فیبري،  تخریب طبیعی، تجدیدپذیر، زیست

هاي الیاف چوبی و پوستی شش  ویژگی ،در این پژوهش. جایگزین مناسبی براي الیاف چوبی درختان و الیاف مصنوعی است
به این . پهناي حفره فیبر اندازه گیري و با هم مقایسه شد و پهناي دیواره ،ي کلیایرانی شاهدانه شامل طول، پهنا جمعیت

گیاه با ریشه از خاك  ه، ساقپس از فصل رویشی. کشت شد  اي گلخانه هدر شرایط کنترل شدها گردآوري و  جمعیتمنظور، بذر 
گیاه براي خشک شدن در انبار با دماي اتاق هاي   هاي گیاه بریده و ساقه ها بیرون کشیده و با چاقو ریشه و شاخه و برگ گلدان

گیري از روش فرانکلین وابري  سپس، الیاف چوبی و پوستی با چاقو و به روش مکانیکی از هم جدا شد و با بهره. شدذخیره 
و  درصد 5در سطح ها  ، دیگر ویژگیفیبر هو پهناي حفر کلینتایج این پژوهش نشان داد در الیاف چوبی به جز پهناي . شدند

هاي الیاف چوبی و پوستی  ویژگی ههمهمچنین،  ،دارندداري  اختالف معنی درصد 1ها در سطح  ویژگی هدر الیاف پوستی هم
هاي شاخص از نظر هر ویژگی مشخص و براي  جمعیت ،سرانجام .درصد دارند 1در برابر هم اختالف معنی داري در سطح 

رجان، کرمان، کاشان و اراك به دلیل دارا بودن یهاي س یتعد و جممتناظر پیشنهاد ش هايبکارگیري صنعتی در کاربرد
 .فیبري معرفی شدنداحتمالی هاي  جمعیتشده، به عنوان  گیري هاي اندازه بیشترین مقدار در ویژگی

  
 الیاف يها ویژگیشاهدانه، الیاف پوستی، الیاف چوبی، جمعیت،  :هاي کلیدي واژه

 
  مقدمه - 1

. ها رو به افزایش است  هاي اقتصادي، میزان دستکاري انسان در منابع طبیعی جنگل رشد کاربري با افزایش جمعیت جهانی و
 5000 هدر یک دور. زمین ایجاد کرده است  ترین تغییراتی است که انسان در سطح کره ترین و مهم زدایی یکی از گسترده جنگل

افزایش بیش از حد . )Williams )2002تخمین زده شده است میلیارد هکتار  8/1هاي جهانی نزدیک  ساله، سطح کل کاهش جنگل
ها را  زدایی را افزایش داده است و میانگین کاهش سالیانه جنگل جمعیت و رشد روزافزون تقاضاي غذا، فیبر و سوخت، سرعت جنگل

این سطح گسترده،  هاي جهان در کاهش سطح جنگل. )FAO )2010سال اخیر رسانده است  10میلیون هکتار در  2/5به نزدیک 
نابودي این  ههاي زیادي را دربار زیست را در پی داشته و نگرانی بحران هایی همچون تغییرات شدید آب و هوایی و آلودگی محیط

هاي موجود،  ها و رویارویی با بحران در چند سال اخیر، به منظور جلوگیري از نابودي جنگل .منابع طبیعی با ارزش ایجاد کرده است
منابع . پایدار هستند هها در کاربردهاي گوناگون و توسع گران و دولتمردان به دنبال یافتن منابع جایگزین مناسب براي جنگلپژوهش

و آلودگی کمی دارند، بوده پذیر  تخریب کشاورزي که تجدیدپذیر، زیست پسماندهايساله و  طبیعی غیرچوبی مانند گیاهان یک
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به عنوان منابع جایگزین، کاربردهاي ... امروزه کنف، باگاس، شاهدانه و. ها هستند بی جنگلهاي مناسبی براي منابع چو جایگزین

  .اند زیادي را در صنایع گوناگون پیدا کرده
 هساق. است Cannabaceae هخانوادنهاندانگان و  هشاخ از ، دو پایه وساله کی یاهیگ ).Cannabis sativa L( شاهدانه

استفاده صنعتی از شاهدانه نیاز به  .یچوب هسته زیر و کوتاه افیال و یپوست زبر و بلند افیال است، بریف نوع دو يدارا شاهدانه
 ،از این بینشاهدانه هستند،  ههاي شناخته شد گونه C. ruderalisو  C. sativa ،C. indica .جداسازي این الیاف از همدیگر دارد

 Houseآیند  درصد داشته باشند، شاهدانه فیبري به شمار می 2/0 - 3/0کمتر از  THC(1(هایی که میزان تتراهیدروکانابینول  واریته
چین و امروزه  شد ویژه خاورمیانه، براي استفاده فیبري کاشته می هشاهدانه هزاران سال پیش در آسیا، ب .)2010( و همکاران
رشد ) وحشی(شتر مناطق کشور به صورت طبیعی شاهدانه گیاه بومی ایران بوده و در بی. پیشرو جهانی شاهدانه است هتولیدکنند

وبلوچستان و کرمان بیشترین سطح کشت را دارند و از این رو تنوع  هاي شمالی، اراك، سیستان شود، استان کرده و یا کشت می
ایع گوناگون قرار هاي کنونی، مورد توجه زیاد تولیدکنندگان در صن الیاف سلولزي شاهدانه در سال .اي در ایران دارد ژنتیکی گسترده

بسپارهاي  ،)2011(و همکاران  Barbera...) چاپ ، دفتر، کندانسور، سیگار و(امروزه این الیاف براي تولید انواع کاغذ . گرفته است
، )2004( Furllو  Munder) ساختمان سازي(هاي عایق  ، تخته)2013(و همکارن  Kabir) بندي صنعت بسته(پذیر  تخریب زیست

... و) صنایع الکترونیکی(اي  هاي چندسازه ، تخته فیبر، فرآورده)2002( Kaupو  Karus) صنعت ماشین سازي(اي  سازههاي چند پنل
بر اساس . الیاف شاهدانه انجام شده است هاي ویژگیهاي گوناگونی بر روي  پژوهش ).Batra )1998گیرد  مورد استفاده قرار می

میکرومتر و طول و  15 -30متر و  میلی 35/0 -60/0لیاف چوبی به ترتیب نزدیکاکلی طول و پهناي  ،هاي انجام شده پژوهش
 Sengloung )2009( ،Sankariمیکرومتر گزارش شده است  15 -30متر و  میلی 2- 20الیاف پوستی به ترتیب نزدیککلی پهناي 

)2000( ،Meijer )1994 .(Li  و همکاران)شاهدانه را بررسی کردند  هگوناگون ساقهاي  هاي الیاف در بخش تغییرات ویژگی) 2013
عالوه بر طول ساقه، زمان برداشت و تراکم . باشد هاي گوناگون ساقه متفاوت می ها در بخش و به این نتیجه رسیدند که این ویژگی

ي فراگیر بر روي گیر اما، اندازه). 2012(و همکاران  Placetشود  کشت گیاه نیز باعث ایجاد تغییر در مرفولوژي الیاف شاهدانه می
ها و مشخص کردن  و مقایسه آن فیبر  پهناي حفره و  ، پهناي دیوارهي کلیمرفولوژي الیاف چوبی و پوستی شاهدانه شامل طول، پهنا

  .صورت نگرفته استها  همبستگی میان این ویژگی
ها  براي منابع چوبی جنگل هاي کشور به دلیل برداشت بی رویه، ضرورت یافتن منابع جایگزین با کاهش شدید سطح جنگل

گیاه شاهدانه رشد تند، توانایی رشد در . کشت شاهدانه آسان بوده و تنوع کشاورزي زیستی را در پی دارد .شود احساس می
باال، بازده باالي کشت،  هتود کم و درصد زیست هاولی هماد همیکروبی، هزینهجوم مقاومت به خشکی و هاي گوناگون، توانایی  اقلیم
هاي آلوده، جلوگیري از رشد  ها، توانایی رشد در خاك کش ها، عدم نیاز به آفت ه باالي وزن خشک، نیاز کم به تقویت کنندهبازد

 و همکاران Saif Ur Rehmanرا دارد ... مثبت در تناوب زراعی و امکان بهبود کیفیت خاك و تأثیرزاي خاك،  عوامل بیماري
)2013( ،Piotrowski  وKarus )2011.( انجام نشده اه این گی هاي ایرانی جمعیتمرفولوژي الیاف اي بر روي  با این وجود، مطالعه

تواند فرصت مناسبی  هاي ممتاز می شاهدانه با داشتن این ویژگی .هاي زیادي در این زمینه وجود دارد است، بنابراین، جاي پژوهش
ورد نیاز صنایع باشد و با رفع نیازهاي موجود، رسیدن به اهداف هاي کشور و واردات منابع م براي رویارویی با کاهش سطح جنگل

هاي فراگیر بر روي  هاي پژوهشی براي بررسی تدوین طرحبنابراین، در این راستا، . اندازهاي پیشرفت کشور را امکان پذیر سازد چشم
ز براي بررسی است تا کیفیت استفاده از الیاف ترین موارد مورد نیا الیاف از مهم هاي ویژگی. ستا  هاي الیاف شاهدانه ضروري ویژگی

هاي الیاف چوبی و  به طور میانگین ویژگیدر این بررسی  .بندي صورت گیرد ها در کاربردهاي گوناگون مشخص شود و دسته جمعیت
 فیبر  حفره پهناي و  )WW( ، پهناي دیواره)FW( ي کلی، پهنا)L(ایرانی شاهدانه شامل طول پوستی پنج جمعیت از هر ژنوتیپ 

)LW (ها،  گیري سپس، با توجه به نتایج اندازه. ها محاسبه شد هاي آماري، همبستگی بین ویژگی اندازه گیري و مقایسه و با روش

                                         
2- Tetrahydrocannabinol  
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با توجه به  ،سرانجام. هاي شاخص از نظر هر ویژگی مشخص و براي استفاده صنعتی در کاربردهاي گوناگون پیشنهاد شد جمعیت

  .باشد، مشخص شد هایی که احتمال فیبري بودنشان بیشتر از سایرین می معیتجها،  برآیند نتیجه
  

  ها مواد و روش -2
شناسی  باغ گیاه هگردآوري و در گلخان 1390در سال ) 1جدول(بخش  ششهاي  جمعیتدر این بررسی، بذر  :برداري نمونه -2-1

آزمایشگاهی  هدر شرایط کنترل شد ،کرج تهران دانشگاه یعیطب منابع و يکشاورز سیپردگروه علوم باغبانی و مهندسی فضاي سبز 
بعد از سپري شدن فصل رویشی و رسیدن ارتفاع گیاه به میزان . کشت شد 1391اردیبهشت ماه  دراز نظر دما، رطوبت و نور، 

هاي گیاه در   شد و ساقه هاي گیاه بریده ها بیرون کشیده و با چاقو ریشه و شاخه و برگ گیاه با ریشه از خاك گلدان همناسب، ساق
  .ذخیره شدند تا خشک شوند) درجه 25(انبار با دماي اتاق 

 
  هاي گوناگون از بخش C. sativaهاي گردآوري شده  جمعیت - 1 جدول

ردی
  ف

استان، (محل گردآوري 
  )شهرستان

کد 
  جمعیت

 ABH  زنجان، ابهر  1

  ARA  مرکزي، اراك  2

  ARD  یلاردبیل، اردب  3

  KAS  شاناصفهان، کا  4

  KER  کرمان، کرمان  5

  SIR  کرمان، سیرجان  6

  
ابتدا الیاف پوستی و چوبی بعد از خشک شدن به روش مکانیکی و با بکارگیري  :هاي میکروسکوپی و بررسی وابري الیاف -2-2

  :ه روش زیر انجام شدب )1945( فرانکلینگیري از روش  وابري الیاف با بهرهسپس، . چاقو از هم جدا شدند
 طول به توجه با( یپوست افیال يوابر يبرا. زده شد برش اهیگ هساق يدرصد سی ارتفاع از يمتر یسانت 5 هتک چاقو،یک  با

 یچوب افیال يوابر يبرا فراهم شد، نمونه از ،يمتر یسانت 5 اندازه انهم با تر کیبار يها تکه مغار و چکشبکارگیري  با) افیال يباال
 شیآزما هلول داخلبه  آمده بدست يها تکه. بندي شدند بخش کوچک يها تکه به يمتر یسانت 5 هنمون چاقو و مغار چکش، بانیز 

 ،یچوب يها تکه کهاي  گونه به افزوده شد، شیآزما هلول به دروژنیه دیپروکس و دیاس کیاست از يمساو اندازه بهجابجا شدند و 
 24 مدت به وسیسلس درجه 60 یبیتقر يدما با آون در ،یشیآزما هنمون داراي شیآزما هلول .شدند ور غوطه يوابر محلول در همگی
شدن  براي شسته. آزمایش از اتو خارج محلول جداسازي به آرامی دور ریخته شد هپس از سفید شدن الیاف، لول. گذاشته شد ساعت

آزمایشی، الیاف  هبعد از شستشوي الیاف با تکان دادن لول. ه شدآزمایش افزود هاندکی آب با سه بار تکرار درون لول ،محلول جداسازي
 33و هربروگ م 1002نیکون واي اس  هاي با بکارگیري میکروسکوپ پوستیو  چوبیهاي الیاف  در این بررسی، ویژگی. وابري شدند

  هاي الیاف عکس ویژگیاز . هاي تهیه شده در زیر میکروسکوپ عکس گرفته شد از الم 4کنون با بکارگیري دوربین. گیري شد اندازه
گیري  فیبر از سه الم متفاوت مورد بررسی و اندازه 30 حداقل ،براي هر ویژگیو گیري شد اندازه 5ایمیج جیافزار  با نرم ،گرفته شده
   .قرار گرفت

  
                                         

3- Nikon YS 100 
4- WILD HEERBRUGG M3 
5- Canon IXY DIGITAL 510 IS  
6- Image J 1.46r  
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هاي الیاف چوبی و  ویژگی. نده در چارچوب طرح تصادفی جاي گرفتهاي شاهدان جمعیتدر این بررسی،  :طرح آماري -2-3

ها  گیري هاي به دست آمده از اندازه داده 7سس افزار گیري از نرم با بهره. سنجش شد 20106مایکروسافت اکسل افزار  پوستی با نرم
  .بندي انجام شد ها سنجش و گروه ادهمندي از آزمون آماري دانکن میانگین د قرار گرفت، با بهرهآماري مورد تجزیه و تحلیل 

  
  نتایج -3
  
  هاي الیاف ویژگی همقایس -3-1
  
و  1به شکل  با توجه. دهد هاي گوناگون را نشان می جمعیتسنجش طول الیاف چوبی و پوستی  1شکل  :طول الیاف -3-1-1

داري در  ها اختالف معنی  جمعیت ،تیبو پوستی، به ترطول الیاف چوبی  هنتایج بدست آمده از آزمون دانکن مشخص شد در زمین
همچنین، . درصد دارند 1در برابر هم اختالف معنی داري در سطح چوبی و پوستی الیاف درصد دارند و  1درصد و  5سطح 

 ARA جمعیتکمترین و در الیاف پوستی  ARDبیشترین و  KASو  ABH  هاي جمعیتبندي دانکن نشان داد در الیاف چوبی  گروه
  .کمترین طول فیبر را دارند KASو بیشترین 

  

 
  سنجش طول الیاف چوبی و پوستی -1 شکل

 
به توجه با . دهد هاي گوناگون را نشان می جمعیتالیاف چوبی و پوستی کلی سنجش پهناي  2شکل  :الیافکلی پهناي  -3-1-2

 5داري در سطح  اختالف معنیها  یتجمع ،پهناي الیاف چوبی هو نتایج بدست آمده از آزمون دانکن مشخص شد در زمین 2شکل
در برابر هم چوبی و پوستی نیز الیاف  .درصد دارند 1داري در سطح  ها اختالف معنی جمعیتدرصد ندارند، اما، در الیاف پوستی 

 ABHبیشترین و  KAS  جمعیتبندي دانکن نشان داد در الیاف چوبی  همچنین، گروه. درصد دارند 1اختالف معنی داري در سطح 
  .فیبر را دارندکلی  پهنايکمترین  ARDبیشترین و  SIR جمعیتکمترین و در الیاف پوستی 

  

                                         
7- Microsoft Excel 2010 
8- SAS 9.1  
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  سنجش پهناي کلی الیاف چوبی و پوستی -2شکل 

 
با . دهد هاي گوناگون را نشان می جمعیتالیاف چوبی و پوستی  هسنجش پهناي دیوار 3شکل  :الیاف هپهناي دیوار -3-1-3

 ،الیاف چوبی و پوستی، به ترتیب هپهناي دیوار هدست آمده از آزمون دانکن مشخص شد در زمینو نتایج ب 3به شکل توجه 
درصد دارند و الیاف چوبی و پوستی در برابر هم اختالف معنی داري در سطح  1درصد و  5داري در سطح  ها اختالف معنی  جمعیت

کمترین و در الیاف  ARDو  ABHبیشترین و  SIR  جمعیتی بندي دانکن نشان داد در الیاف چوب همچنین، گروه .درصد دارند 1
  .فیبر را دارند هدیوار پهنايکمترین  ARDبیشترین و  KAS  جمعیتپوستی 
  

 
  الیاف چوبی و پوستی هسنجش پهناي دیوار - 3شکل 

 
توجه با . دهد می هاي گوناگون را نشان جمعیتالیاف چوبی و پوستی  هحفرسنجش پهناي  4شکل  :الیاف هپهناي حفر -3-1-4

داري در  ها اختالف معنی جمعیت ،الیاف چوبی هحفرپهناي  هو نتایج بدست آمده از آزمون دانکن مشخص شد در زمین 4به شکل 
الیاف چوبی و پوستی نیز در برابر . درصد دارند 1داري در سطح  ها اختالف معنی جمعیتدرصد ندارند، اما، در الیاف پوستی  5سطح 

 بیشترین و KAS  جمعیتبندي دانکن نشان داد در الیاف چوبی  همچنین، گروه .درصد دارند 1معنی داري در سطح هم اختالف 
SIR و KER  جمعیتکمترین و در الیاف پوستی  SIR  بیشترین وARD  فیبر را دارند هحفر پهنايکمترین.  
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  الیاف چوبی و پوستی هسنجش پهناي حفر -4شکل 

 
  گیري و نتیجه بحث -4

در . هر ویژگی الیاف براي کاربرد خاصی مناسب است. ترین عوامل تاثیرگذار در کاربرد نهایی الیاف است مرفولوژي یکی از مهم
ها و به ویژه  اي، تخته هاي چندسازه ترین ویژگی تاثیرگذار الیاف در بیشتر کاربردها است، در بسپارها، پنل این بین، طول مهم
به عنوان مثال در کاغذسازي، هرچقدر طول الیاف بیشتر باشد، مقاومت . طول الیاف است تأثیرر تحت ها بیشت کاغذسازي، مقاومت

الیافی که بیشترین طول را بنابراین، . یابند باشند، افزایش می هاي کاغذ می  ترین مقاومت به پارگی و مقاومت کششی کاغذ که مهم
هاي  از دیگر ویژگی  پهناي دیواره. تر هستند مقاومت کششی باال، مناسببراي ساخت کاغذهایی با مقاومت به پارگی و دارند، 

با این وجود، در بعضی از . دهد نهایی را افزایش می هتر سفتی و دوام فرآورد پهن هتاثیرگذار الیاف است، به طورکلی، الیاف با دیوار
که هرچقدر پهناي دیواره بیشتر  اشد، با توجه به اینب تر مناسب می هاي عایق، بکارگیري الیاف سبک کاربردها مانند ساخت تخته
در  یعامل مهم نیز  پهناي حفره. باشد تر مناسب می کم هرشود، در چنین کاربردهایی الیاف با پهناي دیوا باشد، چگالی نیز بیشتر می

  .م دارد،که نیاز به الیاف با چگالی ک استمناسب هاي عایق  باشد و در ساخت تخته کاهش چگالی الیاف می
هاي  جمعیتدر الیاف چوبی و  KERو  ABH ،KAS هاي جمعیتگیري کرد  توان نتیجه با توجه به موارد اشاره شده، می

ARA ،SIR  وABH  ها، با در نظر گرفتن نوع الیاف، براي  جمعیتدر الیاف پوستی، به دلیل داشتن طول زیاد نسبت به دیگر
و  KAS ،ARA هاي جمعیتهمچنین، . د،دارنهاي باال  که نیاز به مقاومتباشند  تر می مناسبکاربردهایی مانند کاغذسازي و بسپارها 

SIR  هاي  جمعیتدر الیاف چوبی وSIR ،ABH  وKER در کاربردهایی که نیاز  در الیاف پوستی با داشتن بیشترین پهناي دیواره ،
. باشند تر می ها مناسب جمعیتاي، بسپارها، نسبت به دیگر  هاي چندسازه باشد مانند کاغذسازي، پنل به سفتی و دوام باال می

هاي  جمعیت ، در مورد پهناي حفره. هاي عایق بکار گرفت توان در ساخت تخته تري دارند می کم هکه پهناي دیواررا هایی  جمعیت
KAS ،ARA  وABH  هاي  جمعیتدر الیاف چوبی وSIR ،ABH  وARA یشتر نسبت به دیگر در الیاف پوستی با داشتن پهناي ب

 .باشند تر می هاي عایق مناسب ختهها، در کاربردهایی مانند ساخت ت جمعیت
باشد که با  الیاف پوستی و چوبی شاهدانه با یکدیگر ناهمسان می هاي ویژگیها نشان داد، گیري نتایج اندازهاز سوي دیگر،  

تجزیه و . خوانی دارد هم) 2009( ،Sankari )2000( ،Meijer )1994( Sengloung، )2013(و همکاران  Li هاي بررسیهاي  یافته
هاي گوناگون نیز با یگدیگر ناهمسان  جمعیتچوبی  الیاف پوستی و هاي ویژگیها نشان داد  گیري نتایج به دست آمده از اندازه تحلیل

، تراکم جمعیت، این پژوهشگران نوع خوانی دارد هم )Sengloung )2009( ،Sankari )2000هاي  هاي بررسی باشد که با یافته می
طول  ،ها گیري همچنین، نتایج اندازه. اند گیاه شاهدانه برشمرده هاي ویژگیهاي ناهمسانی  را نشانه) کاشت هفاصل(کاشت گیاه  هاولی

ها و  جمعیتهاي   یژگیگیري و سرانجام، با توجه به نتایج بدست آمده از اندازه .زیاد الیاف پوستی را در برابر الیاف چوبی نشان داد
فیبر،  پهناي کلیویژه طول، پهناي دیواره و  شده، به گیري هاي اندازه ها، به دلیل دارا بودن بیشترین مقدار در ویژگی مقایسه آن
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