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 ((ییخراسان جنوبخراسان جنوب  رکوهرکوهییمنطقه زمنطقه ز  ؛؛ییموردمورد

 

  

 چکیده

هاای هاای ذشتاتی ی ای ز  زیلویا بررسی پتانسیل منابع سلولزی بیاباانی ز  ساا 
-اف چاو تناسی زلیاهای ریخ تحقیقاتی کشور بوده زس . در زین پژیهش ییژذی

( با هدف Ammodendron persicumزی دیودز  )برین ذونی درختچیدرین ی چو 
سطح زرتفاعی تنی درخ  بررسی تاد.  5های کاربردی ی صنعتی آن در تعیین ییژذی

سالولزها( ی خاکساتر همچنین مقدزر پلیمرهای زصلی چو  )لیگناین  سالولز ی همای
-GCسان  جرمای )طیف -ذرزفی ذا یموجود در چو  تنی ی همچنین آنالیز کریماتو

MS موزد تیمیایی موجود در عصاره زستخرزج تده ز  آرد چو  تنی ی ریشی زین ذونی )
مورد زر یابی قرزر ذرف . متوسط طو   قطر  قطر حفاره سالولی ی ااخام  دیاوزره 

می رین ی برزی  37/4  37/3  30/12  26/1041ترتیب درین زین ذونی بیزلیاف چو 
می ارین باود. همچناین نسا    46/4  96/2  71/11  19/969ترتیب بی برینچو 

ترتیب برزبر درین بیهای مختلف برزی چو پشیری ی رزن ل در زرتفاعالغری  زنعطاف
باود.  9/302  2/25  4/82ترتیاب برزبار برین بیی برزی چو  02/262  4/27  1/84

  7/24  9/38ی چو  تنی بی ترتیب سلولزها  لیگنین ی خاکستر برزمقادیر سلولز  همی
ذیری درصد زندز ه 2ی  7/22  2/29  6/41ترتیب ریشی بی درصد ی برزی 8/0ی  8/29

ترکیاب در ریشای تناساایی تاد کای باا  11ترکیب در تنی ی  13در مجموع ذردید. 
فرزیزن ترین ترکیاب موجاود در  تی در چو  تنی ی ریشی یجود دزرند.درصدهای متفای

 –پنتا کاو زن  –تترز کو زن  –تری کو زن –دیکو زن  -)زی و زنها کو زنچو  تنی  

ی  40ترتیب بی میاززن ی در چو  ریشی زکتا دکان آمید بی (هپتا کو زن –هگزز کو زن 
توزن نتیجی ذرف  کی زلیااف ی میدرصد ز  کل موزد زستخرزجی مشاهده تد.  16/16

های زقتصادی زر تامند باتاد ی ظر جن یتوزند ز  ندیودز  می ذونیترکی ات تیمیایی 
 های با زر ش زفزیده  یاد ز  آن زستفاده بهینی کرد.توزن با ت دیل آنها بی فرآیردهمی

 رزتییاتغ اف یازل تناسایخا ی  رAmmodendron persicum: يکلیدد واژگان

 .یجرم سن فیط -یذا  ینس   رزن ل  کریماتوذرزف  یطول

 *1محمد هادي آريائي منفرد

 2لیرضا شاکريع

 3محمد علي خواجه شاهکويي

 4ياصغر تاتار يعل

 یدسکاغش  دزنش ده مهن یذریه علوم ی مهندس اریزستاد 1
 ی منابع ط یعی یچو  ی کاغش  دزنشگاه علوم کشایر 

 رزنیذرذان  ز

 رزنیدزنشگاه تهرزن  ز  یمیدزنشیار دزنش ده ت 2

یزحد   یمزسال آ زد دزنشگاه زرتد  کارتناسی آموختیدزنش 3
 رزنیقائمشهر  ز

کاغش   یذریه علوم ی مهندس  یمقطع دکتر یدزنشجو 4
 رزنیی منابع ط یعی ذرذان  ز یدزنشگاه علوم کشایر 

 مسئو  م ات ات:

Hadiaryaie@gmail.com 

 22/02/1397تاریخ دریاف : 
 17/07/1397تاریخ پشیرش: 

 

 

 همقدم
های اخیر، نیاز كشوور رشد روز افزون جمعیت در سال

هوای سولویزی و چووبا را شوديداز افوزايه داده به فرآورده

است. برای پاسخگويا به اين نیاز روبوه رشود بايود از هوم 

هوای اساسوا هموواره بوا ريزی نموود و رور اكنون برنامه

ایگوی مصرف درست مواد ییگنوسلویزی را بوه موورد اجورا 

mailto:Hadiaryaie@gmail.com
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. در اين برنامه ريزی دو هدف عموده بايود مود ]1[گذاشت 

نظر قرار گیرد، يکا استفاده مطلوب و بهینه از مواد ییگنوو 

سلویزی و ديگری بکارگیری منابع جانشین و غیرسنتا كه 

تاكنون به عنوان ماده اوییه صنايع چوب و سلویزی كشوور، 

ای نداشته است. در اين راستا، شناخت منابع و نقه عمده

هووای موجووود كشووور و اسووتفاده مطلوووب از آنهووا سووی پتان

. در كشوورهايا كوه دارای منوابع ]2[ای دارد اهمیت ويوژه

محدود جنگلا هستند همواره بورای يوافتن منوابع ییگنوو 

سلویزی جديد و نیز بهبود راندمان اسوتفاده از ايون منوابع 

 3[اقدامات متعددی صورت گرفته و يا در حال انجام است 

نابع ییگنوسلویزی غیر چوبا بیشوتر اسوتفاده از در م .]4و 

های يک سایه و ضايعات كشاورزی مطور  اسوت و در ساقه

هووای تندرشوود منووابع ییگنوسوولویزی چوووبا، كاشووت گونووه

بوا  .]6و  5[باشود مناسب و سازگار از اقدامات كشورها موا

اين حوال بوا توجوه بوه اينکوه سوطی وسویعا از مسواحت 

كوويری تشوکی  داده اسوت، كشورمان را منارق خشک و 

هوای مقواوم بوه استفاده از منابع ديگر چوبا به ويژه گونوه

پووذير بوووده و خشووکا و شوووری در موووارد مختلفووا امکان

. گونوه ديوودال ]7[بايستا موورد توجوه ويوژه قورار گیورد 

(Ammodendron persicumقابلیت استفاده برای بیابان )-

موین جهوت در زدايا در منارق مناسب را داشوته و بوه ه

آينده نزديک منابع قاب  توجها از اين چووب در دسوتر  

ای در ايوران صورفا در درختچوه .  اين گونه]7[خواهد بود 

منووارق زيركوووه قووازن و گزيووک بیرجنوود اسووتان خراسووان 

جنوبا و در منطقه خوا  اسوتان سیسوتان و بلوچسوتان 

ای است شن دوست و وابستگا خاصا به رويه دارد. گونه

بادی دارد. از آنجا كه در منارق خشک رويوه دارد،  ماسه

باشد. حركوت ای مقاوم به خشکا و هم رديف تاغ ماگونه

ها در بعضوا از منوارق تهديودی جودی بورای ماسه بادی

هوايا بوه موزار ، باشد و با ايجواد خسوارتساكنین آن ما

تاسیسات صنعتا و خانگا امنیوت زيسوت و زنودگا را در 

ها و ماسوهانودازد. تببیوت ت رره مااين منوارق بوه مخوا

هوای مختلوف های روان بوه رو جلوگیری از حركت شن

مکانیکا، شیمیايا و زيستا موسوم است كه از میان ايون 

هوا بوا اسوتفاده از گیاهوان ها، تببیوت زيسوتا خوا رو 

-سازگار دارای اثورات پايودارتر و سوایم تور از نظور زيسوت

باشود. تر ماقتصوادیهوا امحیطا اسوت و از بیشوتر رو 

كواری، زدايا از رريق تببیوت زيسوتا شوام  نهوالبیابان

باشد. گونوه ديوودال بوه یحواب تببیوت بذرپاشا و قرق ما

های روان و فراهم سازی امکان زيست در ايون منطقوه شن

در ادامه به  .]8و  7[مرزی از اهمیت زيادی برخوردار است 

هوای وما گونوهترين سوابق تحقیقواتا مطایعوات آنواتمهم

تووان آن را شوود كوه مواچوبا و غیرچوبا پرداختوه موا

 مرتبط با پژوهه حاضر دانست.

Amiri  وJahan Latibari (2006 خصوصوووووویات )

 Haloxylonآناتوما، شیمیايا و فیزيکا چووب زرد تواغ )

persicum منطقه حارث آباد سبزوار را مورد مطایعه قورار )

 2/336ل اییواف حودود دادند. نتواي  آنوان نشوان داد روو

میکورون، قطور حفوره  61/13میکرون، قطور كلوا اییواف 

 99/4میکوورون و ضووخامت ديووواره اییوواف  68/3سوولویا 

 .]8[میکرون است 
Afraz  وHosseini Hashemi (2018)  استخراج و

های شیمیايا موجود در عصاره استونا شناسايا تركیب

یف ر -پوست سرخدار را به رو  كروماتوگرافا گازی

( مورد بررسا قرار دادند. نتاي  GC/MSسنجا جرما )

آنان نشان داد كه میانگین درصد عصاره استونا پوست 

تركیب در  46درصد بود و به رور كلا  63/13سرخدار 

 ترينپوست سرخدار مورد شناسايا قرار گرفته است. عمده

تركیب های مورد شناسايا شام : تترا سیلوكسان، دكا 

ويیک اسید، هیدروكسا استر (، هگزا دكان%80/14) -متی 

دی متی   -3،3)-6- (آمینو پروپی -3)-3(، 24/11%)

، 3، 2، 1، ريبوفورانوز -(، دی%85/9آیی  آمینو( پیورين )

تی  م -2( و %31/9) -هیدروكسا()-O-تتراكیس -5

 .]9[( بودند %73/6ن )ا-(H2)1-پايرازين] a-2، 1[پايرویو
Miranda ( تركیبووات شوویمیايا و 2017و همکوواران )

گونوه بلوور را بوا  برونچوبو  درونچوبمواد استخراجا 

مورد مطایعه قورار دادنود. نتواي   GC/MSاستفاده از رو  

 1 تركیبات قاب  استخراج ییپوفیلا كمتور ازآنان نشان داد 

درصد بود و بیشتر آنهوا قطبوا بودنود. مقودار ییگنوین در 

درصد بود.  6/28و  1/28برون به ترتیب درون و چوبچوب

برون درون و چوبتركیبات قاب  استخراج ییپوفی  از چوب

درصد(  9/36و  23شام  اسیدهای چرب اشبا  )به ترتیب 

 برون با بیشوترين مقودارو تركیبات آروماتیک نیز در چوب

 .]10[درصد( بودند  9/22)
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با توجه به موارد ذكرشده در اين مطایعوه سوعا شوده 

هوای شویمیايا چووب ابعاد اییاف و ويژگوا است با بررسا

ا گونه ديودال به معرفا و شناخت بهتر آن پرداخته شود، ت

هوای بوایقوه ايون در صورت گستر  كشت آن از پتانسی 

 چوب در موارد مختلف استفاده شود.

 

 هامواد و روش

 تهیه نمونه ها

كیلووومتری  100ايوون پووژوهه در منطقووه زيركوووه در 

ات )استان خراسان جنوبا( انجام شد. شرق شهرستان قازن

هکتار در محودوده  134320منطقه مورد بررسا با وسعت 

و روول   34˚ 15' 2"توا   33˚ 2' 16"عور  جررافیوايا  

واقوع شوده اسوت  60˚ 40' 29"تا  59˚ 56' 1"جررافیايا 

هوای فیزيکوا و گیری ابعاد اییاف و ويژگا. برای اندازه]7[

 3ل، بوه روور تصوادفا تعوداد شیمیايا چوب گونه ديوودا

 متر، قطر تقريبا 3اصله درخت سایم و بدون عیب )ارتفا  

ب و قطع سال( انتخا 8-10متر و با سن تقريبا سانتا 10

، 50، 25، 5هايا از پن  سطی ارتفواعا شد. سپس ديسک

  ها تا قب  از تاج، جدا شد.درصد ك  تنه درخت 100و  75

 

 وابری الیاف

ه وبيا اوههوومتری تراشوهای بینهبرای تهیه نمو 

از متر میلا 1-3ضخامت و متری سانتا 2-3ول  ور

 ها درشدند. سپس تراشهتهیه درون و چوب برون چوب

 يک به نسبت يک به اكسیژنه آب و اسید استیک محلول

 ريخته و آزمايه یویه در ]11[مطابق با رو  فرانکلین 

 دمای با آون در ساعت 48 مدت به و محلول تراشه محتوی

های یویه آن از پس گرفتند. قرار گرادسانتا درجه 50±60

با  و خارج آون از محلول تراشه چوب و محتوی آزمايشا

 در را شدهشسته هاینمونه داده شدند. شستشو مقطر آب

جداسازی  اییاف آن دادن تکان با و نموده ورغوره آب مقطر

محلول زافرانین شدند. پس از جدا سازی كام  يک قطره 

آمیزی اییاف صورت درون یویه آزمايه ريخته تا رنگ

 گیرد. 

 

 گیری ابعاد الیافاندازه

گیووری رووول اییوواف از میکروسووکو  دو بوورای انوودازه 

چشووما اییمپووو  و بووا اسووتفاده از عدسووا شووی ا بووا 

-)به دیی  بلند بودن اییاف( و بورای انودازه X4بزرگنمايا 

ره سلویا از عدسوا شوی ا بوا گیری قطر اییاف و قطر حف

عدد ییف  45استفاده گرديد. از هر ارتفا   X40بزرگنمايا 

برون و همچنوین در ییف از چوب 45 درون و تعداداز چوب

عدد ییف و بنابراين  45مطایعه ترییرات عرضا از هر حلقه 

گیوری عدد فیبر برای هر تنوه انودازه 495در مجمو  ابعاد 

وپا از مقووارع مختلووف شوود. همچنووین عکووس میکروسووک

های چوبا توسط میکروسکو  نوری اییمپو  مودل نمونه

AH 3-RFCA .مجهز به دوربین عکاسا تهیه شد 

 

 های کاغذسازیمحاسبه نسبت

ضخامت دو ديواره سلویا از تفاض  قطر فیبر و قطر 

حفره به دست آمد. در اين مرحله همچنین نسبت الغری، 

های زير محاسبه مولنسبت نرمه و نسبت رانک  ربق فر

 شدند.

 ]12[بیومتريك  ضرايب -1جدول 

 فرمول نسبت

 L/d در هم رفتگا )ضريب الغری(

 C/d×100 نرمه )انعطاف پذيری(

 2P/C نسبت رانک 

L=     رول اییافd=     قطر اییافC=  قطر حفره سلویاP= ضخامت ديواره سلویا 

 

 های شیمیايیگیری ويژگیاندازه

هووای چوووب تنووه و ريشووه مقوودار مووواد از نمونووه 

ترتیووب ربووق اسووتانداردهای ییگنووین و خاكسووتر بووه

نامووه توواپا آزووین om T222 ،02-om T211-02شووماره 

گیووری سوولویز نیووز ربووق رو  ارزيووابا گرديوود. انوودازه

Rowell  وYoung (1997 بووووووه كمووووووک اسووووووید )
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هووای چوووبا . از نمونووه]13[نیتريک:اتووانول انجووام گرفووت 

روور جداگانوه و بوه كموک گونوه ديوودال بوهتنه و ريشوه 

         cm T264-97اسوووتون ربوووق اسوووتانداردهای  حووو ل

موووواد اسوووتخراجا موجوووود در آرد چووووب اسوووتخراج 

گرديد. پوس از انحو ل كامو  موواد اسوتخراجا، محلوول 

حاصوو  در دسووتگاه تبخیركننووده تحووت خوو   دوار تحووت 

در گیوری شود. موواد باقیمانوده موجوود دمای كوم حو ل

توه بواین بووه نورف نمونوه منتقوو  شوده و سوپس توسووط 

گوواز بووا اثوور ازت، بقیووه حوو ل تبخیوور و ترلووی  گرديوود. 

هوای اسوتخراج شوده پویه از تزريوق متیله نمودن نمونوه

سوون  جرمووا ریووف -بووه دسووتگاه كروموواتوگرافا گووازی

(GC-MS به شور  اداموه انجوام شود. حودود )میلوا 10-

بووه دسووت آمووده را ییتوور از عصوواره )موواده روغنووا شووک ( 

 -گور بوور توری فلوزوريودمیکروییتور واكونه 30به همراه 

میکروییتور پیريوودين مخلوور شوود و  15متوانول و حوودود 

در یویووه آزمووايه در بسووته بووه موودت يووک سوواعت در 

گوراد درجوه سوانتا 70حمام بن ماری بوا درجوه حورارت 

قوورار داده شوود. پووس از سردشوودن، نمونووه بووه دسووتگاه 

زی بووا مشخصووات زيوور تزريووق گرديوود. كروموواتوگرافا گووا

موووورد اسوووتفاده بووورای شناسوووايا  GC-MSدسوووتگاه 

از نووو  MS- GCتركیبووات اسووتخراج شووده دسووتگاه 

Agilent -Technology  سووتون مجهووز بووه 5975موودل

متوور میلووا 018/0متوور  40رووول بووه MS-DB5مويینووه 

میکوورون اسووتفاده  18/0ضووخامت اليووه داخلووا و قطوور 

درجوووه  60دقیقوووه در  5ون شووود. برناموووه حرارتوووا آ

گوراد بور دقیقوه و درجوه سوانتا 5گوراد بوا شویب سانتا

گووراد درجووه سووانتا 275دقیقووه در دمووای  10سووپس 

گوراد تنظویم درجوه سوانتا 280بود. دمای محو  تزريوق 

 9/0( و سوورعت حركووت آن Heشوود. گوواز حاموو  هلوویم )

و  43بووه 1متوور بوور دقیقووه بووود. نسووبت شووکافت میلووا

میکروییتوور از نمونووه بووود دمووای منبووع  0/1مقوودار تزريووق

 گوراد و مود يونیزاسویون درجوه سوانتا230يونیزاسویون 

EI و انوور ی يونیزاسوویونeV 70  بووود. انووديس بووازداری

ای محاسوبه شود اجزا  نمونه بوا اسوتفاده از برناموه رايانوه

-در نهايووت اجووزا  اسووانس بووا اسووتفاده از مقايسووه ریووف

رمووا هووای جهووای جرمووا بدسووت آمووده بووا ریووف

 2000اسوووتاندارد موجوووود در كتابخانوووه ایکترونیوووک 

Wiley موجووود در نوورم افووزار Lab solution  دسووتگاه

GC-MS  و محاسوووبه انوووديس بوووازداری اسوووتاندارد بووور

-آیکووان C-8-C-اسووا  سووری و مقايسووه آنهووا بووا اعووداد 

اسووتاندارد موجووود در مراجووع شناسووايا شوودند  28هووای 

بووه كووار رفتووه در اسووتن و مووواد شوویمیايا  حوو ل. ]14[

 آیمان تهیه شدند. Merckآزمايه از شركت 

 

 نتايج  و بحث

 طول الیاف

بررسا ترییرات رول اییواف در عور  تنوه نشوان داد 

بووده و بوا  5حلقه رويوه سواالنه بیشترين رول مربور به

تدري  از رول اییواف كاسوته برون بهحركت به سمت چوب

-یواف در ارتفوا روند ترییرات رول ای 1شود. در شک  ما

درون و های مختلف گونه ديودال قاب  مشاهده است. چوب

ل برون اين گونه روند مشابها را از نظر ترییر در رووچوب

 درصد ارتفاعا درخت بلنودترين اییواف 5ییف دارا بود. در 

 روورقاب  مشاهده بوده و با افزايه ارتفا  روول اییواف بوه

یوانگین كلوا روول داری از رول اییاف كاسته شد. ممعنا

 1034برون میکرون و در چوب 1087درون اییاف در چوب

ف باشد كه از اين یحاب در مقايسه با رول اییوامیکرون ما

( 2008و همکواران )  Toghraieگونه سفید تاغ كه توسوط

برابور بیشوتر اسوت  7/3میکرون گزار  شده حدود  289

 در روویا نظر های چوبا ازگونه اییافبه رور كلا، . ]15[

دسته اول اییواف كوتواه، بوا : شوندما بندیربقه سطی سه

متر، دسته دوم اییواف متوسوط بوا میلا 9/0رول كمتر از 

متر، دسته سوم اییاف بلنود، بوا میلا 9/1تا  9/0رول بین 

متر. با توجه بوه نتواي  بوه دسوت میلا 9/1رول بیشتر از 

روول  بندی بواآمده، اییواف چووب ديوودال در ايون دسوته

متوور در گووروه اییوواف متوسووط قوورار میلا 97/0متوسووط  

سوطی ارتفوا  و ف چوب ديودال بسته بهگیرد. رول اییاما

ز كه نمونوه از آن تهیوه شوده ا موقعیت دايره رويه ساالنه

میکرون متریر است كه جز  اییاف كوتاه توا  1300تا  500

 گیرد. برگان قرار مامتوسط پهن

-ای اییاف چوب ديودال نشان مواهگیری ويژگااندازه

دهد به غیر از رول بلندتر نسبت به اییاف چوب تواغ قطور 

كلا، قطر حفره سلویا و ضخامت ديواره اییاف اين گونه با 

( 2008و همکواران )  Toghraieاعداد گزار  شده توسط 



  1398بهار ، 1، شماره دهممجله صنايع چوب و كاغذ ايران، سال 

 
53 

شباهت زيادی دارد. نتاي  نشان داد اییاف ايون گونوه قطور 

باشود ه سلویا ضخیما دارا مواحفره بسیار باريک و ديوار

هوای بوا اییواف بلنود، . از نقطه نظر كاغذسازی چووب]15[

درصد كم آوند و اشعه چووبا و درصود زيواد فیبرهوای بوا 

هوای . نظور بوه ويژگوا]16[شووند غشای ناز  توصیه ما

توان نتیجه گرفت كه اين گونه به تنهايا اییاف ديودال ما

ممکن است بورای ايجواد باشند، اما مناسب كاغذسازی نما

گیوری كاغوذ بوه هايا از قبی  ماتا و بهبوود شوک ويژگا

عنوان ماده اوییه برای تویید تركیب خمیر افزوده شوند يا به

تركیبات شیمیايا با ارز  افزوده زياد مورد اسوتفاده قورار 

 گیرد.

 

 

 

 های مختلف تنه درختست( در عرض تنه درخت و )ب( در ارتفاعتغییرات طول الیاف. )را -1شکل 

  قطر الیاف

درون در عووور  تنوووه درخوووت قطووور اییووواف چووووب

درصود  5(. اییواف 2داری نداشوت )شوک  ترییرات معنوا

بورون بیشوترين قطور را دارا بودنود، ویوا بوا ارتفاعا چوب

داری در قطوور اییوواف افووزايه ارتفووا  تنووه ترییوور معنووا

بیشووترين قطوور فیبوور بووه سووومین حلقووه . مشوواهده نشوود

رويوه سوواالنه و در مجوواورت مركووز تنووه مربووور بووود. بووا 

بورون رونود كاهشوا دور شدن از مركوز بوه سومت چووب

مشوواهده شوود، امووا مجووددا در نهمووین حلقووه رويووه 

اییواف ساالنه اندكا افوزايه در قطور اییواف اتفواق افتواد. 

ا هووای سوولویزی كوووچکبووا ديووواره ضووخیم ماننوود میلووه

شووند و قابلیوت كنند كوه بوه راحتوا خوم نمواعملا ما

اتصال خووبا در سواختار كاغوذ ندارنود، بنوابر ايون كاغوذ 

كننود كوه تببیوت جووهر چوا  با سطی ناصاف تویید موا

گیورد ویووا افوزايه قطوور خوووبا صوورت نموواروی آن بوه

هوای خمشوا، كششوا و اییاف تواثیر مهموا بور مقاوموت

 .]17[پارگا كاغذ دارد 

 

 حفره سلولی الیاف قطر

درون در شک  روند كلا ترییر قطر سلویا اییاف چوب

نشان داده شده است. بیشترين قطر حفره سلویا در  3

درصد مشاهده شد و با افزايه ارتفا  از  5درصد ارتفا  

برون ترییرات قطر حفره اين قطر كاسته شد. اما در چوب

اشد. نتاي  بدار نماسلویا اییاف در رول تنه درخت معنا

دهد بیشترين قطر حفره سلویا در اییاف حلقه نشان ما

( موجود 3رويه ساالنه مجاور مركز تنه )حلقه شماره 

داری در سطی خطای ها تفاوت معنابوده و در ساير حلقه

 درصد وجود ندارد. 5آزمايه 
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 های مختلف تنه درختاست( در عرض تنه درخت و )ب( در ارتفاعتغییرات قطر الیاف. )ر -2شکل 

  
 های مختلف تنه درختتغییرات قطر حفره سلولی الیاف. )راست( در عرض تنه درخت و )ب( در ارتفاع -3شکل 

 ضخامت ديواره الیاف

در  علیرغم اينکه روند ترییرات ضخامت ديواره اییاف

درون نشان دهنده يک ترییر صعودی از ارتفا  كم به چوب

-سمت ارتفا  زيادتر تنه درخت بود، اما اين ترییرات معنا

دار نبودند. از سوی ديگر ضخامت ديواره اییاف با افزايه 

ارتفا  روندی كاهشا را نشان داد كه اين ترییرات نیز 

ودن دار نبود. همچنین نمودار مورد بحث بیشتر بمعنا

برون نسبت به اییاف ضخامت ديواره سلویا اییاف چوب

 (. 4درون را نشان داد )شک  چوب
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 های مختلف تنه درختتغییرات ضخامت ديواره الیاف. )راست( در عرض تنه درخت و )ب( در ارتفاع -4شکل 

 

 ضرايب کاغذسازی

 ارتفاع درخت

دهد بیشترين ضريب الغری در شان ماها نبررسا

برون در سه سطی ارتفاعا پازین درخت میان اییاف چوب

شود و در دو سطی ارتفاعا باالزا از ضريب مشاهده ما

(. 5شود )شک  داری كاسته مارور معناالغری اییاف به

درون و میانگین ضريب الغری محاسبه شده در بین چوب

تر باشد، بود. هرچه ضريب الغری پازین 63/87برون بچو

مقاومت مکانیکا كاغذ يا تخته فیبر توییدی كمتر خواهد 

دهد چوب ديودال از ضريب بود. مقايسه نتاي  نشان ما

( گزار  شده 72/24الغری باالتری نسبت به چوب تاغ )

-( برخوردار ما2006) Jahan Latibariو    Amiriتوسط 

درون نشان پذيری چوبترییرات ضريب انعطاف. ]8[باشد 

درصد  5پذيری در دهد بیشترين ضريب انعطافما

 25پذيری ارتفاعا وجود دارد. كاهه در ضريب انعطاف

درصد به كاهه شديد در قطر حفره سلویا در اين ارتفا  

پذيری باشد. بررسا ترییرات ضريب انعطافمربور ما

دار نبود. نسبت ت معنابرون نشان داد اين ترییراچوب

درون نوساناتا دارد رانک  محاسبه شده برای اییاف چوب

های بیشتری كه علت آن مشخص نیست و نیازمند بررسا

درصد ارتفاعا  25است. بیشترين نسبت رانک  به اییاف 

درصد ارتفاعا  75اختصاص دارد، اما اين اخت ف با اییاف 

چوب در هیچ كدام روندار نبود. نسبت رانک  اییاف بمعنا

داری با يکديگر نداشت. از سطو  ارتفاعا اخت ف معنا

درون و میانگین ضريب الغری محاسبه شده در بین چوب

بود. هرچه ضريب الغری كمتر باشد،  63/87برون چوب

مقاومت مکانیکا كاغذ يا تخته فیبر توییدی كمتر خواهد 

از ضريب  دهد چوب ديودالبود. مقايسه نتاي  نشان ما

( گزار  شده 72/24الغری باالتری نسبت به چوب تاغ )

-( برخوردار ما2006) Jahan Latibariو    Amiriتوسط 

. ضريب الغری يکا از عوام  مهم در كیفیت و ]8[باشد 

-های مکانیکا كاغذ است. هر چه ضريب انعطافمقاومت

پذيری پذيری بیشتر باشد، كاغذ بدست آمده انعطاف

شدن از خود نشان ر برابر تركیدن و يا گسیختهبیشتری د

دهد. هر چه قطر حفره بزرگتر باشد، فشردگا اییاف ما

 گیرد.بهتر صورت ما
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 های مختلف درختتغییرات ضرايب بیومتری در ارتفاع -5شکل 

 

 عرض درخت

های رويه ساالنه موجود دهد حلقهنشان ما 6شک  

كه در  9ز تنه و همچنین حلقه ساالنه در مجاورت مرك

برون قرار دارد ضريب الغری كمتری نسبت به دو چوب

باشند. همانند قطر حفره دارا ما 7و  5حلقه میانا 

پذيری در اییاف حلقه سلویا، بیشترين ضريب انعطاف

( موجود 3رويه ساالنه مجاور مركز تنه )حلقه شماره 

داری در سطی خطای عناها تفاوت مبوده و در ساير حلقه

باشد. نمودار روند ترییرات درصد موجود نما 5آزمايه 

دهد از سمت مركز تنه تا هفتمین ضريب رانک  نشان ما

دهد، اما حلقه رويه ساالنه اين ضريب افزايه نشان ما

 دهد.پس از آن كاهه نشان ما

 

 
 ه درختتغییرات ضرايب بیومتری در عرض تن -6شکل 

 

 های شیمیايیويژگی

-مقادير تركیبات اصلا چوب ديودال )سلویز، هما

ريشه در  سلویزها و ییگنین( و خاكستر برای چوب تنه و

 GC-MS، كروماتوگرام 7شک  آورده شده است.  2جدول 

نمونه استخراج شده از آرد چوب تنه درختچه ديودال را 

دست عات به(، ار 3دهد. همچنین در جدول )نشان ما

آمده در مورد تركیبات موجود در اين عصاره گردآوری 

 شده است.
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 گونه ديودالیايی چوب ريشه و تنه نتايج آنالیز شیم -2جدول 

بخش مورد 

 مطالعه

سلولز 

)%( 

-همی

 سلولزها)%(

لیگنی

 ن)%(

خاکستر)

)% 

 8/0 8/31 7/24 7/42 تنه

 2 2/29 2/29 6/39 ريشه

 

 

 
 رام گازی ترکیبات شیمیايی عصاره چوب تنه درخت ديودال با حالل استنکروماتوگ -7شکل 

 
 رکیبات شناسايی شده در عصاره چوب تنه درختچه ديودالت -3جدول 

 سطی زير پیک )%( زمان بازداری )دقیقه( وزن مویکویا نام تركیب رديف

 –پنتاكوزان –تترا كوزان –تری كوزان –دوكوزان -ها )ايکوزانكوزان 1

 باشند( ها ماهمگا از آیکان) -هپتا كوزان( –گزا كوزانه

380-228 03/56-26/39 40 

 57/23 291/46 25/180 تترا متوكسا استیلبن-'4،4،'3،3 2

 24/15 639/48 48/316 يوند-20،3-ان-7-پر ن-.بتا5 3

 59/7 288/8 15/101 متی  مورفویین 4

 42/2 998/44 5/340 دی اكتی  استر 5

 71/1 943/48 - ازل3-دی ان-20،5-پر نا 6

 56/1 04/49 314 دی متوكسا ف ون-7،6-ی هیدروكساد-5،'4 7

 86/0 515/35 32/200 یوريک اسید 8

9 n-)85/0 52/10 28/142 دكان )هیدروكربن سیرشده 

 75/0 483/50 37/346  يبرییک اسید 10

 7/0 689/35 52/268 نونا دكان )هیدروكربن سیرشده( 11

 36/0 507/37 55/282 آیکان 12

 22/0 923/38 48/284 است اريک اسید )اسید چرب( 13
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کروماتوگرام گازی ترکیبات شیمیايی عصاره چوب ريشه درختچه ديودال با حالل استن -8شکل 

 

 له در عصاره چوب ريشه درخت ديوداترکیبات شناسايی شد -4جدول 

 سطی زير پیک )%( داری )دقیقه(زمان باز وزن مویکویا نام تركیب رديف

 591/42 16/16 - (zاكتا دكان آمید ) 1

 95/15 262/8 54/324 پروپی  استر 2

 8/11 249/35 42/256 پنتا دكان كربوكسیلیک اسید )اسید چرب( 3

 6/11 991/44 - ايزو دسی  اكتی  فتاالت 4

 95/10 98/35 33/244 تريتان 5

 45/9 846/38 33/260 فنی  ید-بنزن متانول، آیفا، آیفا 6

 79/7 430/25 35/220 نام تجاری( -BHTبوتی ت هیدروكسا تویوزن فنول) 7

 85/5 286/49 46/314 ديون-20،3-پر ن  -5 8

9 4H –  سیکلو پنتا[def] 63/2 68/46 - چرسین 

 23/1 651/35 49/254 اكتا دكان 10

 67/0 743/31 - تی  استرااگزو -3تی  گلوكز بوتانوزیک اسید،م -از -ریت-6،4،3 11

 

نمونه استخراج شده از  MS -GCكروماتوگرام 8شک  

دهد. همچنین آرد چوب ريشه درخت ديودال را نشان ما

، ار عات بدست آمده در مورد تركیبات 4در جدول 

 موجود در اين عصاره گردآوری شده است.

در اين تحقیق، از تركیبات شناسايا شده چوب تنه و 

ريشه درخت ديودال، بخشا جز  اسیدهای چرب و بخشا 

های سیرشده هستند. در ها و هیدروكربنجز  آیکان

تركیب در چوب  11تركیب در چوب تنه و  13مجمو  

ريشه مشاهده شده است. عمده ترين تركیب شناسايا 

درصد و  40ها بودند كه حدود شده، در چوب تنه كوزان

درصد  16/16آمید با حدود در چوب ريشه نیز اكتا دكان 

بوده است كه در اين تحقیق توسط ح ل استن استخراج 

تركیب  13شده است. در عصاره چوب تنه درخت ديودال 

دهد درصد ك  آن را تشکی  ما 83/95شناسايا شده كه 

تركیب  11و از عصاره چوب ريشه درخت ديودال 

درصد ك  آن را  08/94شناسايا شده كه در مجمو  

-دهد. هر دو عصاره منبع غنا از هیدروكربن  ماتشکی

های سیر شده )اشبا  شده( و اسیدهای چرب هستند. در 

درصد از تركیبات شیمیايا  40عصاره چوب تنه حدود 

ها ای به نام كوزانموجود بیانگر تركیبات اشبا  شده
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)ايکوزان، دو كوزان، تری كوزان، تترا كوزان، پنتا كوزان، 

 25تا  20باشد كه بین پتا كوزان و...( ماهگزا كوزان، ه

 (.5و  4های كربن اشبا  شده دارد )جدول

اين تركیبات باعث كیفیت خوب سوخت، بهبود 

پذيری و نرفیت گرمايا زياد اين چوب گرديده اشتعال

های شناسايا شده در تنه كوزان. ]19و  18[است 

 ان،كوز)ايکوزان، دوكوزان، تری كوزان، تترا كوزان، پنتا 

شند باها ماهگزا كوزان و هپتا كوزان( كه همگا از آیکان

درصد بیشترين درصد موجود بودند و همچنین  40با 

-ان-7-پر ن-.بتا5ترا متوكسا استیلبن، ت-'4،4،'3،3

-ورفویین، دی اكتی  استر، پر ناديون، متی  م-20،3

دی -7،6-دی هیدروكسا-5،'4ازل، 3-دی ان-20،5

كان،  يبرییک اسید، د- n وريک اسید،متوكسا ف ون، ی

ان، است اريک اسید به ترتیب متی  نونا دك-10نونا دكان، 

، 56/1، 71/1، 42/2، 59/7، 24/15، 57/23با درصدهای 

ات از ديگر تركیب 22/0و  36/0، 70/0، 75/0، 85/0، 86/0

درصد تركیبات  83/95شناسايا شده بودند كه در مجمو  

دهند. از عصاره چوب ريشه ااستخراجا را تشکی  م

تركیب شناسايا شد كه اكتا دكان  11درخت ديودال 

و  16/16آمید و پروپی  استر به ترتیب با درصدهای 

بیشترين درصد تركیبات شیمیايا موجود در  95/15

چوب ريشه درخت ديودال بودند و همچنین پنتا دكان 

 كربوكسیلیک اسید، ايزو دسی  اكتی  فتاالت، تريتان،

ديون، -20،3-پر ن  -5بوتی ت هیدروكسا تویوزن فنول، 

4 H –  سیکلو پنتا[def]   6،4،3چرسین، اكتا دكان و-

تر به اگزو اتی  اس-3وتانوزیک اسید،بمتی  گلوكز  -از -تری

، 79/7، 45/9، 95/10، 60/11، 80/11ترتیب بادرصدهای 

از ديگر تركیبات شیمیايا  67/0و  23/1، 63/2، 85/5

درصد  08/94د در ريشه بودند كه در مجمو  موجو

 دهند. تركیبات شیمیايا موجود را تشکی  ما

 

 گیرینتیجه
گونوه در اين تحقیق ابعاد اییاف و تركیبوات شویمیايا 

موورد ديودال منطقه زيركوه قازن استان خراسوان جنووبا 

های انجام گرفتوه گیریبر اسا  اندازهبررسا قرار گرفت.  

رول، قطر كلا اییاف، قطور حفوره سولویا متوسط مقادير 

برون بوود. ویوا ضوخامت درون بیشتر از مقادير چوبچوب

برون كمتر بوود. همچنوین درون از چوبديواره اییاف چوب

-داری در ارتفا پذيری بطور معناضرايب الغری و انعطاف

برون بود. ویا درون بیشتر از چوبهای مختلف برای چوب

هوای داری در ارتفا برون بطور معناضريب رانک  در چوب

-مقوادير سولویز، هموا درون بیشوتر بوود.مختلف از چوب

سلویزها، ییگنین و خاكسوتر بورای چووب تنوه بوه ترتیوب 

ترتیوب ريشوه بوه درصد و برای 8/0و  8/29، 7/24، 9/38

بخشوا گیری گرديد. درصد اندازه 2و  7/22، 2/29، 6/41

ه و ريشوه درختچوه از تركیبات شناسايا شوده چووب تنو

هوا و ديودال، جز  اسیدهای چورب و بخشوا جوز  آیکوان

تركیوب  13های سیرشده هستند. در مجموو  هیدروكربن

تركیب در چوب ريشوه مشواهده شوده  11در چوب تنه و 

است. عمده ترين تركیوب شناسوايا شوده، در چووب تنوه 

درصد و در چووب ريشوه نیوز  40ها بودند كه حدود كوزان

درصد بووده اسوت كوه در  16/16آمید با حدود  اكتا دكان

بوا اين تحقیق توسط ح ل اسوتن اسوتخراج شوده اسوت. 

های مورد مطایعوه در ايون تحقیوق توجه به مجمو  ويژگا

توسعه كشت اين گیاه در منارق دارای ماسه بوادی عو وه 

توانود منوابع بر مزايای زيست محیطا و بیابان زدايوا موا

آورد كه قابلیت استفاده در صنايع  ارزشمند چوبا را فراهم

مختلف سلویزی از جمله تخته خرده چوب، صنايع دسوتا 

و حتا در موواردی كاغذسوازی و كلیوه كاربردهوای سواير 

 باشد.های مشابه مانند چوب تاغ را دارا ماگونه
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IInnvveessttiiggaattiioonn  oonn  ffiibbeerr  pprrooppeerrttiieess  aanndd  cchheemmiiccaall  ccoommppoonneennttss  ooff  AAmmmmooddeennddrroonn  

ppeerrssiiccuumm  wwoooodd  ((CCaassee  SSttuuddyy;;  ZZiirrkkoouuhh  aarreeaa,,  SSoouutthh  KKhhoorraassaann  pprroovviinnccee,,  IIrraann))  

  

  
Abstract 

Investigation the potential of cellulosic resources was one of 

the research priorities of our country from the past. In this 

study, morphological properties of Ammodendron persicum 

tree stem was done in 5 different heights. Also main wood 

polymers (lignin, cellulose, and hemicelluloses) and ash was 

investigated in the stem. Morover, gas chromatography–mass 

spectrometry (GC-MS) analysis of chemical extracted 

compounds from wood four of stem and woody roots of this 

species was performed. According to measurements, average 

length, fibers diameter, lumen diameter and wall thickness of 

heart wood was 1041.26, 12.30, 3.37 and 4.37 µm, 

respectively. About sapwood, this numbers were 969.19, 

11.71, 2.96 and 4.46 µm, respectively. Slenderness, flexibility 

and Runkel ratios of fibers was 84.1, 27.4 and 262.02 for 

heart wood and 82.4, 25.2 and 302.9 for sapwood, 

respectively. The amounts of cellulose, hemicellulose, lignin 

and ash for trunks wood were 38.9, 24.7, 29.8 and 0.88% 

respectively, and for root, were 41.6, 29.2, 24.7 and 2%, 

respectively. Overall, 13 compound in the trunk and 11 

compound were identified in the root, with varying 

percentages in the trunk and root wood. The most abundant 

compounds in the trunk were of the Docosane (icosane - 

Docosane - Tricosane - Tetra- Tricosane-Pentacosane -

Hexacosane -Heptacosane). In the root wood, Octadecene 

compound comprised, respectively, 40 % and 16.16 % of total 

extractives. It can be concluded that the fibers and chemical 

compositions of the Ammodendron persicum species can be 

valuable in terms of economic aspects and can be optimized 

by converting them into high value added products. 

Keywords: Ammodendron persicum, fiber morphological, 

longitudinal variations, Runkel ratio, gas chromatography–

mass spectrometry (GC-MS). 
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