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بررسی ویژگیهای آناتومی ،فیزیکی و شیمیایی چوب گونه تند رشد گز شاهی () Tamarix aphylla L.

چکیده
گز شاهی ( )Tamarix aphyllaدرختی تند رشد و همیشهسدزز بددد کده در بیشدت
خاکها رش ک د و ش ایط شدری را تحمل میکن  .علی غم اهمیت زیست-محیطدی و
پ اکنش خدب آن در مناطق م کزی و جندبی ای ان ،ویژگیهای چدب این گدنده کمتد
مدرد تدجه ق ار گ فته است .با این حال ،به تازگی اسدتااد از ایدن گدنده بد ای صدنای
سلدلزی در مناطق خشك کشدرهای خاورمیانه مدرد تدجه ق ار گ فته اسدت .از ایدن رو،
به منظدر تعیین ویژگیهای آناتدمی ،فیزیکی و شیمیایی چدب گدز شداهی ،سده اصدله
درخت سالم واق در منطقه زابل (استان سیستان و بلدچستان) به طدر تصادفی انتخداب
و قط ش ن  .ویژگیهای آناتدمی چددب ایدن گدنده بطددر دقیدق و ب اسدا فه سدت
ویژگیهای میک وسکدپی ب ای شناسایی پهنب گان انجمن بینالمللدی آناتدمیسدتهای
چدب جهان ،تعیین ش  .همچنین تدزی لیگنین در عناصد بافدت چددبی بدا اسدتااد از
میک وسکدپ فلدئدرسنس مدرد ب رسی ق ار گ فت .محاسزه نسزتهای بیدمت ی الیدا
نشان داد که گ چه الیا ایدن گدنده ،کیایدت عدالی ن ارند ولدی درمقایسده بدا دیگد
پهنب گان مدرد استااد در صنای کاغذسدازی ،دارای اسدتان اردهای الزم میباشدن  .در
ب رسی ویژگیهای شیمیایی ،مشخص ش که چدب گز ،نسزتاً سلدلز کمدی دارد ()%39
که این مساله ممکن است ناشی از وجدد حجم زیادی از سدلدلهای پارانشدیمی دیددار
نازک در بافت چدبی باش  .لیگنین این گدنه در مقایسه بدا میدانگین پهنب گدان اند کی
بیشت بدد و تم کز آن در آون ها و فیز ها است .ویژگیهای فیزیکی چددبِ نمدندههای
مدرد ب رسی (ج م حجمی و ض ایب همکشی گی) در دامنه دیگد گدندههای پهنبد
سزك و تن رش ق ار گ فت و از این رو انتظار میرود کیایتی مانن این چدبهدا داشدته
باش .
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واژگان کلیدي :گز ،آناتدمی چدب ،میک وسکدپ فلدئدرسنس ،الیا  ،لیگنین.

مقدمه
گز ،جنسی از خانواده  Tamaricaceaeبا  54گونه بوده
كه بومی مناطق خشکتر اوراسیا و آفريقا است [ .]1يکی
از معروفترين و بلندترين گونههای اين جنس يعنی گز
شاهی ( ،)Tamarix apylla L.بهطور گستردهای در كل

اروپا ،آمريکای شمالی و مركز آسیا پراكنده است [ .]2گز
شاهی ،يکگونه تند رشد ،همیشهسبز ،دارای تنه صاف و
عمودی بوده كه ارتفاعش تا  18متر نیز میرسد .چوبش
تقريباً زبر ،دارای رنگی روشن ،پر الیاف ،نسبتاً سفت،
بادوام طبیعی باال است .همچنین با ابزار برش ،بهراحتی
برش میخورد و قابلیت پرداخت خوبی دارد [ .]2در يونان
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و تركیه ،اينگونه عمدت ًا بهصورت درختچه در كنار مناطق
ساحلی و جزاير وجود دارد [.]3
مصارف نهايی چوب اينگونه متنوع است .در آمريکا،
چوب آن بهعنوان سوخت استفاده میشود .همچنین
قابلیت صیقل و پرداخت بااليی دارد و بهعنوان پرچین و
حصار نیز مورداستفاده قرار میگیرد [ .]4عالوه بر اين،
بهعنوان يک ماده خام مناسب برای ساخت تخته خرده
چوب بوده [ ]5و حتی از آن بهعنوان منبعی برای تولید
مواد قندی میتوان استفاده كرد [ .]6چوب اينگونه
همچنین بهعنوان زغال و هیزم كاربرد دارد [ .]7اين چوب
میتواند برای ساخت دسته ابزار ،زيورآالت ،خراطی و
جعبه میوه مناسب باشد .شاخههای كوچک آن برای
ساخت سبد بهكاررفته درحالیكه پوستش بهعنوان منبع
غنی از تانن بوده و بهعنوان ماده ثابتكننده در رنگرزی
استفاده میشود [.]2
گز ازنظر زيستبوم نیز گونه مهمی به شمار میآيد.
گز ،سازگاری وسیعی را نسبت به شرايط مختلف نشان داده
و بردباری بااليی نسبت به تنشهای محیطی دارد .گز قادر
است در خاکهای شنی و شور رشد كرده و خشکی و درجه
حرارت باالی محیط را تحمل كند [ .]7اينگونه توسط
ريشههای گسترده خود مانع از جابهجايی ماسهها شده و از
اين طريق جلوی فرسايش خاک و حركت ماسههای روان
را میگیرد .به خاطر تاج پوشش گسترده ،سايبان بسیار
مناسبی است و به خاطر داشتن شاخههای باريک و
گلهای زيبا درخت تزئینی جذابی نیز محسوب میشود
[ .]2باآنکه برگها و شاخههای فراوانش به خاطر ايجاد
سايه باعث افزايش ظرفیت نگهداری آب در ماسهها
می شوند ولی به خاطر تعرق باال ممکن است باعث افزايش
شوری خاک و مصرف آب نیز شود [.]8
گونههای گز بهواسطه داشتن ريشههای عمیق ،يونهای
نمک را از اعماق خاک جذب كرده و بهواسطه برگها به
سطح خاک انتقال میدهند .اين ويژگی باعث سازگاری اين
گونهها در مناطقی با شوری باال شده است بهطوریكه
بهعنوان موفقترين گونه از گروه گیاهان مهاجم میباشند
[ ]9و بهعنوان گونه غالب در مناطق خشک و نیمهخشک
تلقی میگردد [ .]7از طرف ديگر ،اينگونه با دفع نمک از
طريق برگ باعث تشکیل پوسته سخت نمکی در قشر
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سطحی خاک شده و بقای گونههای بومی را با تهديد جدی
مواجه میكند [ ،]10بهطوریكه ممکن است زيستگاه را
ملزم به تشکیل جوامع تکگونهای كرده و باعث كاهش
تنوع گونهای شود [.]7
در ايران ،در مناطق خشک و بادخیز كشور نظیر يزد از
گونههای درختی گز بهعنوان بادشکن زنده برای كاهش
فرسايش بادی استفاده میشود .در منطقه دشت يزد-
اردكان ،بیشتر مزارع و باغات بهوسیله درختان گز شاهی
محصورشدهاند .اينگونه و بهطوركلی جنس گز از منظر
بومشناسی ،گیاهشناسی و چوبشناسی در ايران كمتر
موردبررسی قرار گرفته و اطالعات چندانی ازنظر میزان
پراكنش اينگونه و ويژگیهای چوب آن وجود ندارد.
با توجه به كمبود منابع چوبی در ايران و كاهش میزان
هرروزه منابع جنگلی ،شناسايی و بررسی منابع چوبی تند
رشد از ضروريات است .گونه گز شاهی همانطور كه
پیشتر اشاره شد ،سرعت رشد خوبی داشته و قابلیت
سازگاری با شرايط آب هوايی نامناسب و خشک و شرايط
شوری خاک باال را نیز دارد .بهتازگی قابلیت ضد فرسايشی
بافت چوبی درختان گز [ ]11و همچنین استفاده صنعتی
از اين چوب برای تولید كاغذ در مناطقی با اقلیم خشک
مانند عربستان [ ]12موردتوجه قرار گرفته است؛ بنابراين،
هدف اين پژوهش او ًال تعیین و گزارش دقیق ويژگیهای
آناتومی چوب اينگونه و دوماً بررسی مرفولوژی الیاف و
برخی ويژگیهای مهم شیمیايی و فیزيکی چوب آن به
منظور بررسی مقدماتی امکان استفاده ازاينگونه در صنايع
چوبی (بخصوص صنايع سلولزی) است.

مواد و روشها
نمونهبرداری
از منطقه زابل استان سیستان و بلوچستان ( 60درجه
و  15دقیقه تا  61درجه و  50دقیقه طول جغرافیايی
شرقی و  30درجه و  5دقیقه تا  31درجه و  28دقیقه
عرض جغرافیايی شمالی 1200 ،تا  1300متر ارتفاع از
سطح دريا ،متوسط حداكثر و حداقل دمای سالیانه به
ترتیب  36و  9درجه سانتیگراد و مجموع بارندگی سالیانه
 50/6میلیمتر) سه درخت سالم از گونه گز شاهی
( )Tamarix aphyllaبا سن تقريبی  10-15سال ،تنه
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استوانهای با میانگین قطر  30سانتیمتر ،بدون هیچ صدمه
مکانیکی ،حمله حشرات و قارچها بريده شدند .الزم به ذكر
است كه به دلیل عدم وجود حلقههای سالیانه ،تعیین
دقیق سن درختان ممکن نشد .از ارتفاع برابرسینه اين
درختان ديسکهايی به ضخامت تقريبی  12سانتیمتر
تهیه شد .سه مکعب متوالی به ابعاد  4سانتیمتر مکعب از
بیرونیترين قسمت چوب (نزديک اليه كامبیومی) تهیه
شدند .يکی از مکعبهای چوبی برای آزمون تعیین
تركیبات شیمیايی ،ديگری برای تعیین ويژگیهای فیزيکی
و آخرين مکعب برای بررسیهای آناتومی چوب و
مرفولوژی الیاف مورداستفاده قرار گرفتند.
بررسی ویژگیهای آناتومی چوب بر روی مقاطع
میکروسکوپی
تعداد  4مکعب كوچک از نمونهها در ابعاد 1×1×1
سانتیمتر جدا شدند .دو عدد از اين مکعبهای كوچک
برای مقطع برداری و دو عدد ديگر برای وابری الیاف
(بخش بعدی) مورداستفاده قرار گرفتند .مکعبهای
كوچک به مدت  24ساعت در آب مقطر غوطهور شدند.
پس از نرم شدن بافت چوبی ،بهوسیله میکروتم لغزشی از
مکعبهای كوچک ،مقاطع شعاعی ،مماسی و عرضی به
ضخامت تقريبی  10میکرومتر تهیه شد و پس از انجام
مراحل شستشو در آبژاول ،رنگآمیزی دوگانه با
سافرانین/آسترابلو  0/5درصد محلول در آب ،ساير مراحل
نیز طبق روش  Gärtnerو  )2013( Schweingruberانجام
شدند [ .]13المهای تهیهشده برای تثبیت كامل چسب به
مدت  24ساعت در محیط آزمايشگاه قرار داده شدند و
سپس عکسبرداری و مطالعات میکروسکوپی بر روی آنها
انجام شد .در آخر ،با نرمافزار  Imag Jمقیاسگذاری
عکسها و اندازهگیریهای كمی انجام گرفت .ويژگیهای
میکروسکوپی نمونهها بر اساس فهرست ويژگیهای
میکروسکوپی برای شناسايی پهن برگان انجمن بینالمللی
آناتومیستهای چوب جهان ( )IAWAبررسی شدند [.]14
عالوه براين ،برای بررسی توزيع لیگنین در سلولهای
مختلف بافت چوبی ،تعدادی از مقاطع عرضی زير
میکروسکوپ اپی فلوئورسنت  BELتحت تابش نور
برانگیزاننده ( UVماورابنفش) موردبررسی قرار گرفتند.
ازآنجاكه لیگنین تنها جزء ديواره سلولی است كه خاصیت
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خودفلئورسنسی دارد؛ زير نور  ،UVديوارههای با لیگنین
باال درخشانتر از ديوارههای كمتر لیگنینی شده ديده
میشوند .برای ويژگیهای كمی چون طول آوندها،
میانگین قطر مماسی حفرات آوندی و اندازه منافذ بین
آوندی ،دستکم  30نمونه بهطور تصادفی مورداندازهگیری
قرار گرفتند.
وابری الیاف
برای وابری الیاف ،تراشههای چوبی در ابعاد
چوبكبريت بهطور تصادفی از دو مکعب باقیمانده (بخش
پیشین) تهیهشده و وابری به روش فرانکلین [ ]15انجام
گرفت .پس از رنگآمیزی الیاف وابری شده با سافرانین،
بهاندازه خیلی كم و تکرار  5بار ،از محلول الیاف وابری
شده بر روی الم ريخته شد و پس از گذاشتن المل بر روی
آن بالفاصله در زير میکروسکوپ با بزرگنمايیهای ،40
 400 ،100و  1000برابر مشاهده و عکسبرداری شدند.
استخراج دادههای كمی موجود در لیست شناسايی پهن
برگان ،مثل طول ،قطر آوند و فیبر و مانند آنها توسط
انجام شد و نسبتهای كاغذسازی
نرمافزار
(الغری ،نرمش و رانکل) بر اساس معادلههای زير محاسبه
شدند [.]16
نسبت الغری
() 1
() 2

نسبت نرمش

()3

= نسبت رانکل

كه در آن:
 =Lطول فیبر  =Dقطر فیبر  =Cقطر حفره سلولی =P
ضخامت يک طرف ديواره
تعداد الیاف بررسیشده 15 ،فیبر از هر مکعب كوچک و
درمجموع  90فیبر بود.
اندازهگیری وزن مخصوص بحرانی و هم کشیدگی
نمونهها
برای اندازهگیری روند تغییرات دانسیته و هم كشیدگی
از روش نمونهگیری صلیبی استفاده شد [ .]17ابعاد اسمی
هر مکعب ،طبق استاندارد ]18[ )2014( ISO 13061-2
برش داده شدند؛ محورهای ارتوتروپیک و هندسی در
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ال بر هم منطبق بودند .برای اندازهگیری
نمونهها كام ً
دانسیته و مقادير همكشیدگی چوب ،ابتدا نمونهها پس از
كدگذاری به مدت يک هفته داخل آب غوطهور شدند تا
تحت اشباع كامل از آب قرار گیرند ،سپس با يک ترازوی
ديجیتالی با دقت  ±0/001میلیمتر وزن شده و ابعادشان
در سه جهت طولی ،مماسی و شعاعی با كولیس ديجیتالی
با دقت  ±0/01اندازهگیری شد .نمونهها سپس در داخل
آون ( 103±2درجه سانتیگراد) قرار گرفتند و پسازآن،
وزن و ابعاد ثانويه آنها اندازهگیری شد .با توجه به روابط
 1و 2،مقادير دانسیته پايه و هم كشیدگی در سه جهت
اندازهگیری شد [.]19
M o.d
VS
D D
%   S  o. d
DS

Db 

()4
()5

طبق معادله  Db :4دانسیته پايه (بحرانی)  Mo.dوزن
خشک اجاقی  Vsحجم كامالً واكشیده
طبق معادله  %ß :5درصد هم كشیدگی  Dsابعاد اشباع با
آب  Do.dابعاد كامالً خشکشده در آون

اعداد گزارششده برای هر ويژگی میانگینی از سه درخت
است.
تعیین ترکیبات شیمیایی
آرد چوب طبق استاندارد  TAPPI T 257 cm-85تهیه
شد [ .]20سپس مقدار مواد استخراجی ،لیگنین و
خاكستر ،به ترتیب طبق استانداردهای T 204 cm-07
[ ]22[ T 222 om-83 ،]21و ]23[ T 211 om-02
آيیننامه  TAPPIمحاسبه شدند .میزان سلولز چوب با
استفاده از مخلوط اسید نیتريک غلیظ و اتانول []24
اندازهگیری شد .اعداد گزارششده برای هر ويژگی
میانگینی از سه درخت است.

نتایج و بحث
در جدول  1ويژگیهای آناتومی چوب گونه گز شاهی
لیست شده است و برخی از اين ويژگیها در شکلهای 1
تا  3نشان دادهشدهاند .اطالعات مربوط به مرفولوژی الیاف
گونه گز شاهی و نسبتهای كاغذسازی در جدول  2و
ويژگیهای فیزيکی و شیمیايی اينگونه در جدول  3آورده
شده است.

جدول  -1ویژگیهای آناتومی چوب گونه گز شاهی .شماره هر ویژگی بر اساس فهرست ویژگیهای میکروسکوپی برای شناسایی پهن
برگان انجمن بینالمللی آناتومیستهای چوب جهان تنظیم شده است
حلقه رشد

ضخامت دیواره فیبر

 -2حلقه رشد سالیانه نامشخص يا وجود ندارد

 -69فیبرها با ديواره نازک تا ضخیم

تخلخل

میانگین طول فیبر

 -5چوب پراكنده آوند

 -71كمتر از  900میکرون

چیدمان آوند

پارانشیمهای محوری دورآوندی

 -8آوندها بهصورت الگوی شعلهای

 -79پارانشیمهای محوری گردآوندی

گروهبندی آوندها

 -83پارانشیمهای محوری پیوسته

 -9آوندها غالباً منفرد ( ٪90يا بیشتر)

نوع سلولهای پارانشیمهای طولی  /طول رشته پارانشیم

دریچه آوند

 -90سلولهای پارانشیمی دوكیشکل

 -13ساده

 -91دو سلول در هر رشته پارانشیم

منافذ بین آوندی= چیدمان و اندازه

 -92چهار ( )3-4سلول در هر رشته پارانشیم

 -22منافذ بین آوندی متناوب

پهنای اشعه

 -23شکل منافذ بین آوندی چندضلعی است

 -99اشعههای بزرگ معمو ًال بیش از  10رديفه

 -24كوچکتر از  4میکرون

ارتفاع اشعه

منافذ بین آوند و اشعه

 -102بیش از  1میلیمتر
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 -30منافذ بین آوند و اشعه با هاله مشخص؛ مشابه منافذ بین آوندی

ترکیب سلولی اشعه

میانگین قطر مماسی حفرات آوندی

 -107سلولهای بدنه اشعه از نوع خوابیده با  2-4رديف سلولهای
مربعی/ايستاده در حاشیه اشعه

 -40كمتر از  50میکرون

 -108سلولهای بدنه اشعه از نوع خوابیده با بیش از  4رديف سلولهای
مربعی/ايستاده در حاشیه اشعه

 -41بین  50تا  100میکرون

 -109سلولهای خوابیده ،ايستاده و مربعی بهصورت تركیبی

 -42بین  100تا  200میکرون

سلولهای پوششی اشعه

 -45آوندها در دو اندازه كامالً متفاوت؛ چوب غیر بخش روزنهای

 -110سلولهای پوششی اشعه

عناصر آوندی در هر میلیمتر مربع

تعداد اشعه در هر میلیمتر
 -114كمتر يا مساوی  4عدد

 5 -47تا  20آوند

 -115بین  4تا  12عدد

میانگین طول آوند

ساختار مطبق

 -52كمتر از  350میکرون

 -120پارانشیمهای محوری و/يا آوندها مطبق

فیبرهای بافت زمینه

کریستالهای منشوری

 -61فیبرها با منافذ ساده تا هالهای كوچک

 -136كريستالهای منشوری در چوب حضور دارند

فیبرهای تقسیمشده و نوارهای فیبری شبیه پارانشیم

 -137كريستالهای منشوری در سلولهای ايستاده/مکعبی اشعه

 -66حضور فیبرهای تقسیمنشده (معمولی)

 -138كريستالهای منشوری در سلولهای خوابیده اشعه

جدول  -2میانگین ابعاد الیاف و نسبتهای بیومتری الیاف گز شاهی
ويژگی
طول الیاف ( Lمیکرون)
قطر كلی الیاف ( Dمیکرون)
قطر حفره سلولی ( Cمیکرون)
ضخامت ديواره الیاف ( Pمیکرون)
نسبت الغری L/D
نسبت نرمش C/D ×100

میانگین

انحراف معیار

826/3
21/2
10/1
6/1
39
47/7

162/52
2/9
2/8
1
9/6
9

1/2

0/26

نسبت رانکل 2P/C

جدول  -3میانگین درصد ترکیبات شیمیایی و خواص فیزیکی چوب گز شاهی
میانگین

انحراف معیار

ويژگی
دانسیته بحرانی ()Kg/m3

401

13

هم كشیدگی مماسی ()%

8/1

0/6

هم كشیدگی شعاعی ()%
هم كشیدگی طولی ()%

2/2
0/91

0/4
0/5

سلولز ()%

39/1

3/5

لیگنین ()%
مواد استخراجی ()%

26/8
1/01

3/7
0/04

خاكستر ()%

4/6

0/3
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شکل  -1ويژگیهای آناتومی چوب گز شاهی .الف :عدم وجود حلقههای رويشی سالیانه در نمونه ماكروسکوپی سنباده خورده (عرضی) زير
استريومیکروسکوپ .ب :مقطع میکروسکوپی عرضی .ج :اشعه چوبی ( ،)Rپارانشیمهای طولی مطبق ( )APو حفرات شبیه سلولهای دريچهدار اشعه
( )PCدر مقطع شعاعی .د :در مقطع مماسی ،مشخص است كه حفرات شبیه سلولهای دريچهدار اشعه درواقع ناشی از رشد موضعی فیبرها بین دو اشعه
بزرگ هستند؛  :SCسلولهای پوششی اشعه

مجله صنايع چوب و كاغذ ايران ،سال هفتم ،شماره  ،4زمستان 1395

517

شکل  -2ويژگیهای آناتومی چوب گز شاهی  .الف :مقطع عرضی چوب زير میکروسکوپ نوری زمینه روشن؛ ديواره آوند ( )Vبهطور كامل قرمز ديده
میشود كه نشاندهنده لیگنینی شدن كامل آن است درحالیكه پارانشیمهای محوری كنار آن ( )APتنها در گوشهها لیگنینی شدهاند (فلش) .ب :مقطع
عرضی چوب زير میکروسکوپ فلئورسنس؛ ديواره آوندها و فیبرها ( )Fدرخشان ديده شد درحالیكه پارانشیمهای اشعه ( )Rبه دلیل لیگنین كمتر
تیرهتراند .ج :مقطع مماسی چوب كه در آن ،يک فیبرتراكئید ( )FTبا منافذ هالهای بین فیبرهای لیبریفرم و پارانشیمهای محوری ديده میشود .د :در
مقطع مماسی با بزرگنمايی بیشتر ،استقرار متناوب منافذ آوندی و ساده بودن منافذ ديواره پارانشیمهای محوری قابلتشخیص است

شکل  -3ويژگیهای الیاف و چوب گز شاهی .الف :سلولهای مختلف چوبی در الیاف وابری شده؛ فیبر ( ،)Fآوند ( )Vو پارانشیم ( .)Pب :كريستالهای
منشوری (فلشها) در سلولهای پارانشیم اشعه
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ابعاد الیاف ،تركیب شیمیايی و وزن مخصوص از
خصوصیات مهم مواد لیگنوسلولزی محسوب میشوند.
ازنظر ويژگیهای آناتومی چوب ،گونه موردبررسی با
تشريح چوب گزارششده درباره اينگونه [ 12و ]25
شباهت زيادی داشت بااينحال اختالفهايی نیز ديده شد
كه میتوان به نامشخص بودن مرز حلقههای رويش
سالیانه ،عدم وجود حالت نیمه بخش روزنهای ،كوچکتر
بودن اندازه منافذ بین آوندی و عدم وجود صمغ و ساير
رسوبات معدنی در داخل عناصر آوندی در نمونه
موردبررسی در اين پژوهش اشاره كرد .عالوه بر اين ،باآنکه
اكثر فیبرهای زمینه بافت چوبی از نوع فیبر لیبری فرم
بودند ولی معدودی فیبرتراكئید نیز در بافت اين چوب
مشاهده شد (شکل -2ج) كه تاكنون در مورد اينگونه
گزارش نشده بود .اين اختالفها معموالً ناشی از شرايط
متفاوت رويشگاهی است .نکته جالبتوجه در مورد آناتومی
چوب اينگونه اين است كه در مقطع شعاعی در نگاه
نخست ،به نظر میرسد اينگونه دارای سلولهای
دريچهدار اشعه باشد (شکل -1ج) درحالیكه با بررسی
مقطع مماسی ،مشخص شد كه اين حفرات ناشی از رشد
موضعی الیاف در بین دو اشعه پهن مجاور است .با بررسی
دقیقتر بافت چوبی گز ،مشخص شد كه ديواره آوندها و
فیبرها كامالً لیگنینی هستند (شکل -2الف و ب)
درحالیكه در پارانشیمهای محوری تنها گوشههای سلول
لیگنینی میشود (شکل  -2الف) .تصاوير میکروسکوپ
فلوئورسنت نشان داد كه اشعههای چوبی (پارانشیمهای
عرضی) در اينگونه لیگنین بسیار كمی دارند (شکل -2
ب).
نسبتهای بیومتری الیاف (نسبتهای كاغذسازی) به
برآورد نسبی ويژگیهای مختلف كاغذ حاصله كمک
میكنند .در پهن برگان ،يکی از مهمترين و نخستین
ويژگیهای موردبررسی ،نسبت رانکل است [ .]26اگر
نسبت رانکل كمتر از يک باشد ،معموالً كاغذ حاصله دارای
ويژگیهای مقاومتی مناسبی است [ .]27بااينحال افزايش
اين نسبت تا عدد  1/5نیز قابلقبول است []28؛ بنابراين،
نسبت رانکل كه در اين پژوهش ،عدد  1/2بوده برای گز
شاهی درمجموع قابلقبول است .ديگر ويژگی مهم
مرفولوژی الیاف ،نسبت الغری است .از اين شاخص
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میتوان برای برآورد میزان مقاومتهايی چون مقاومت
كششی و مقاومت به پارگی بهره برد [ .]29الیاف
مورداستفاده در كاغذسازی بايد نسبت الغری بیش از 33
داشته باشند [ ]30كه با توجه به بیشتر بودن نسبت
الغری نمونههای موردبررسی از اين منظر موردپذيرشاند.
آخرين ويژگی مرفولوژی الیاف موردبررسی ،نسبت نرمش
يا انعطافپذيری است كه میزان اين شاخص  47/7برآورد
شد .بر اساس دستهبندی  Istasو همکاران ( )1954اگر
اين شاخص بین  50تا  70باشد ،الیاف بهراحتی پخ شده و
كاغذی با ويژگیهای مقاومتی باال حاصل خواهد آمد و اگر
بین  30-50باشد ،الیاف كم انعطاف محسوب میشوند
[ .]31با توجه به اين دستهبندی ،الیاف گونه گز شاهی در
دسته دوم قرار میگیرند .بااينحال ،بهطوركلی ،نسبت
نرمش الیاف پهن برگان باال نبوده (بین  40تا  ]32[ )50و
در مقام مقايسه ،اين ويژگی الیاف گز شاهی مشابه ديگر
پهن برگان است .بهطوركلی میتوان گفت گونه گز شاهی
باآنکه كیفیت الیاف فوقالعادهای ندارد ولی درمجموع
ازنظر مرفولوژی الیاف گونه قابلپذيرشی برای كاغذسازی
محسوب میشود.
در بررسی ويژگی شیمیايی چوب گز شاهی میزان
سلولز ،لیگنین ،مواد استخراجی محلول در استن و
خاكستر آن به ترتیب برابر با  1/0 ،26/9 ،39/1و 4/6
درصد اندازهگیری شد .باآنکه میزان همیسلولزهای چوب
در اين پژوهش بهطور مستقیم اندازهگیری نشد ولی با
توجه به دادههای ديگر مواد شیمیايی چوب میتوان میزان
همیسلولزهای چوب گز را در حدود  28درصد برآورد
كرد .میزان لیگنین و سلولز ماده لیگنوسلولزی در بازده
خمیركاغذ حاصله نقش داشته و ازاينرو برای صنايع
مرتبط مهم است .لیگنین باعث تقويت اتصال بین الیاف
شده درحالیكه همیسلولزها الیاف را مستحکم میكنند
[ .]12میزان كم سلولز اينگونه ممکن است ناشی از وجود
حجم زيادی از سلولهای پارانشیمی (اشعه) ديواره نازک
در بافت چوبی باشد .گرچه میزان سلولز و لیگنین گز
شاهی موردبررسی به ترتیب كمی كمتر و بیشتر از مقادير
متناظر در چوبهای رايج مورداستفاده در صنايع خمیر و
كاغذ [ ]33است ولی با توجه به كمبود منابع چوبی و
مهمتر از آن نیاز آبی كم اينگونه برای رشد ،میتوان از آن

مجله صنايع چوب و كاغذ ايران ،سال هفتم ،شماره  ،4زمستان 1395

در صنعت كاغذسازی استفاده كرد .درمجموع با توجه به
میزان مواد شیمايی میتوان نتیجه گرفت كه چوب گز با
توجه به میزان قابلقبول سلولز ( )%40و همی سلولزها
( )%28برای كاغذسازی مناسب است .در عمل ثابت شده
كه ويژگیهای كاغذ تولیدی ازاينگونه در حد قابل قبولی
قرار دارد [ .]12درختان گز موردمطالعه در مقايسه با
درختان گز دست كاشت در رياض عربستان [،]12
لیگنین ،خاكستر و مواد استخراجی كمتری داشتند .در
گونه گز شاهی ،میزان لیگنین و خاكستر با افزايش
تنشهای خشکی محیط افزايش میيابد ولی میزان سلولز،
همیسلولز و مواد استخراجی در شرايط مشابه روند
معکوسی میيابند []34؛ بنابراين میتوان انتظار داشت كه
در شرايط رويشگاهی بهتر ،میزان هولوسلولز و لیگنین گز
شاهی نسبت به اعداد گزارششده در اين پژوهش
مناسبتر (به ترتیب بیشتر و كمتر) گردند.
چگالی چوب يک ويژگی بسیار مهم در گونههای
سوزنیبرگ و پهنبرگ و فرآوردههای حاصل از الیاف آنها
بوده و تحت تأثیر ضخامت ديواره ،قطر سلول ،میزان چوب
آغاز و پايان و مواد شیمیايی سازنده ديواره سلولی است
[ .]5مقدار دانسیته بحرانی گز شاهی در نمونههای
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موردپژوهش كمی كمتر از نتايج اعالمشده توسط
 Nourisadeghو همکاران ( )2012بود [ .]35عالوه بر اين،
میزان هم كشیدگی شعاعی و طولی به دست آمد نیز
اندكی با نتايج اين پژوهشگران تفاوت داشت .با توجه به
اينکه نمونههای موردبررسی در پژوهش مذكور نیز از
منطقه زابل بودند ولی سن بیشتری داشتند ،ممکن است
اين اختالفها ناشی از تغییرات درون درختی باشد.
بههرروی ،ويژگیهای فیزيکی اندازهگیری شده گونه گز
شاهی كمابیش مشابه ديگرگونههای تند رشد پهنبرگ
مانند صنوبر و اكالیپتوس است.

نتیجهگیری
درمجموع میتوان نتیجه گرفت چوب اينگونه ،از
منظر ويژگیهای موردبررسی ،كیفیتی مشابه ديگر پهن
برگان سبک بومی ايران دارد .پژوهشهای بعدی بر روی
ويژگیهای مکانیکی ،قابلیتهای تکنولوژی (ابزار خوری،
ماشینكاری و  )...و شدت معايب احتمالی خشک شدن
میتواند قابلیت استفاده چوب اينگونه در صنايع را برآورد
نمايد.
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Wood anatomy and physical and chemical properties of fast growing Athel
tamarisk (Tamarix aphylla L.)
Abstract
Athel tamarisk (Tamarix aphylla) is a fast growing, evergreen
tree succeeding in the most soils and can tolerate the saline
conditions. Despite its ecological importance and wide
distribution in central and southern parts of Iran, wood
properties of this species has little been concerned. However,
the potential of this species in cellulosic industries of Middle
East dry countries has recently been focused. Hence, to study
wood anatomy and physical and chemical properties of Athel
tamarisk, 3 stands were selected and felled from Zabol region
(Sistan and Baluchestan province, Iran). Wood anatomical
features of this species were studied and listed according to
the IAWA list of microscopic features for hardwood
identification. In addition, lignin distribution in xylem was
studied using fluorescence microscopy. Calculating fiber
biometry features assessed that although fiber quality is not
superior but meets the standards of paper production,
comparing other commercially-used hardwoods in this
industry. According to chemical composition analysis,
cellulose content of this wood is rather low (39%) which
could be a result of large amount of thin-walled paranchyma
cells in xylem. Lignin content is a bit higher than average
hardwoods and this component is concentrated in vessels and
fibers. Physical properties of studied wood samples (specific
gravity and shrinkage values) were in the range of other lightweight and fast-growing hardwoods and thus this wood is
expected to have similar end-use quality.
Keywords: Tamarisk, wood
microscope, fibers, lignin.
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