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   چكيده
از   به منظور تعيين خصوصيات چوب تاغ در مناطق مختلف كشور و مقايسه نتايج،

ها  برداري بعمل آمد و خواص فيزيكي، آناتوميكي و شيميايي نمونه كرمان، نمونهتاغزارهاي 
% و جرم ويژه نسبي چوب در سه حالت وزن ٦/٣٨قطع تعيين شد. رطوبت چوب در هنگام 

حجم بر اساس الً خشك، وزن كامالً خشك  و وزن اشباع حجم كامبر اساس  كامالً خشك
و همكشيدگي چوب در سه جهت  ٢٣٧/١و  ٨٥٤/٠، ٠٩٠/١ ها اين تاغبه ترتيب براي  ،اشباع

يا رشد  ةدرصد محاسبه شد. پريوديسيت ٢/٦و  ٠/٥، ٥/٣اسي به ترتيب ممحوري، شعاعي و م
قطر و قطر حفره   حلقه، طول، ٣-٤شود  هاي رويشي كه در يك سال توليد مي تعداد حلقه

گيري شد. ساختمان چوب تاغ  ميكرون اندازه ٦/٣و  ٤/١٤، ٣٤٢مركزي الياف آن به ترتيب 
درصد سازي محاسبه گرديد. ميزان  بوسيله ميكروسكوپ نوري تشريح شده و ضرايب كاغذ

ب ليگنين، مدار استخراجي محلول در الكل و استن و خاكستر اين چوب به ترتي ،سلولز
  گيري شده است.  درصد اندازه ٧٥/٢ و ٠٤٨/١، ٩٣/٣٠، ١٥/٣٨

  
  هاي كليدي واژه

  تناوب رويشيتاغ، زرد تاغ، سفيد تاغ، جرم ويژه نسبي، ويژگيهاي آناتوميكي،  سياه
  

  مقدمه  
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ميليون هكتار سرزمينهاي بياباني و شنزارهاي  ٥٠موجود، نشانگر آن است كه از  هايگزارش
ميليون هكتار آن را  ٥ليون هكتار از اين مقدار در سيطره شنزارهاست و مي ١٢كشورمان، (كه 

دهد) حدوداً نيمي از آنها از آنچنان شرايطي  هاي شني فعال و جابجا شونده تشكيل مي تپه
باشد. يكي از  مينند كه در بعضي قسمتها عمالً بازگشت و تثبيت آنها  مقدور تبرخوردار هس

معمول گشته است بيابان سال پيش عليه  ٣٠شور ما از حدود ترين روشهايي كه در ك موفق
  است. » تاغ«هاي مقاوم به خشكي و شوري به خصوص  جنگلكاري با گونه

تثبيت تجربه طبق آمار منتشره سازمان جنگلها و مراتع كشور، از زمان شروع عمليات 
كتار نهالكاري و ه ٩٨٥٣٧٨، سطحي معادل ١٣٦٩) تا پايان سال ١٣٤٤شنهاي روان در ايران (

هاي مورد استفاده در اين برنامه، بويژه در كويرهاي   هكتار بذرپاشي شده است. گونه ٢٢٠٤١٥٥
  د. نباش مي (Haloxylon)هاي جنس تاغ  مركزي ايران، درختان و درختچه

اكنون نياز به هرس و تنك نمودن تاغكاريها شناخته شده و اقداماتي بعمل آمده است و  هم
تنابهي عريزي شدة تاغكاريها، هر ساله مقادير م از اين پس با هرس و تنك نمودن برنامهبنابراين 

چوب تاغ در اختيار خواهيم داشت و در نتيجه شناخت ساختمان و خواص اين چوب، ما را 
برد اصولي از اين منبع عظيم خدادادي برآورده از دل كويرهاي ميهنمان رهنمون ربه سوي كا

  شود.  مي
هاي سلولزي و چوبي را  فزون جمعيت در سالهاي اخير، نياز كشور به فرآوردهرشد روزا

ريزي  اكنون برنامه براي پاسخگويي به اين نياز روبه رشد بايد از هم .شديداً افزايش داده است
نمود و طرحهاي اساسي همراه با الگوي مصرف مواد ليگنوسلولزي را به مورد اجرا گذاشت. 

د نظر قرار گيرد، يكي استفادة مطلوب و بهينه از مواد دو هدف عمده بايد مريزي  در اين برنامه
ليگنوسلولزي و ديگري بكارگيري منابع جانشين و غير سنتي كه تاكنون به عنوان ماده اوليه 

اي نداشته است. در اين راستا، شناخت منابع و   نقش عمده صنايع چوب و سلولزي كشور،
  اي دارد.  استفاده مطلوب از آنها اهميت ويژههاي موجود كشور و  پتانسيل

بررسي بيومتريك الياف مهمترين منابع ليگنوسلولزي ايران از نظر  ضمن) ١٣٥٥سليماني (
اه تاغ يسازي را به تفكيك زرد تاغ و س ابعاد الياف و نيز ضرايب مهم كاغذ ،سازي كاغذ
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ارة سلولي الياف زرد تاغ به گيري نمود. طول، قطر، قطر حفره مركزي و ضخامت ديو اندازه
و  ٤٢٥ميكرون و از آنجا ابعاد الياف سياه تاغ به ترتيب  ٨/٤و  ١٩/٥، ٦٦/١٤، ٣٢٥ترتيب 

كل نميكرون محاسبه شده است. همچنين ضريب نرمش و ضريب رو ٧/٤و  ٠٧/٨و  ٥٧/١١
   .ستبرآورد شده ا ٥/١و  ٧٥/٤٥و نيز  ٩١/١و  ٦٥/٣٣براي زردتاغ و سياه تاغ به ترتيب 

رافت، اقدام به ك) ضمن تهيه خمير سفيدشده و سفيد نشده به روش ١٣٥٥يعقوبزاده (
ساز را تعيين  ساخت كاغذ در سطح آزمايشگاهي نموده و مقاومتهاي مكانيكي كاغذ دست

 ـ جي آن با الكلستخرااد اونمود. در اين راستا تجزيه شيميايي چوب تاغ معلوم نمود كه م
، ٥،   ٢/٤خاكستر زرد تاغ به ترتيب،  ،سلولز  محلول در آب، ليگنين، مواد استخراجي بنزن،

درصد و از آنجا خواص شيميايي چوب سياه تاغ بهمان ترتيب عبارتند  ٩/٢و  ٧/٣٢، ٣٥/٢٨
وي از  ست سازد. همچنين خواص مكانيكي كاغذ است درصد ٢/٥و  ٣/٣٠، ٤/٣٠،  ١/٤،١از

ارگي و دوتاه به ترتيب عبارت بودند پ ضريبتركيدگي،  ضريبجمله طول گسيختگي،
گيرد كه  كه البته مربوط به خمير سفيد نشده تاغ است. نامبرده نتيجه مي ١و   ١٦، ١٥، ٤٠٠٠ از:

رافت بعلت نامناسب بودن ويژگيهاي مكانيكي، جهت ككاغذهاي حاصله از چوب تاغ به روش 
توان از آن  ه كدري خمير تاغ ميشوند. با اين حال بعلت باال بودن درج تهيه كاغذ توصيه نمي

برگان سود جست و باعث بهبودي درجه كدري آنها  به عنوان مكمل در خميرهاي سوزني
  گرديد. 

) ساختمان چوب تاغ را از نطقه نظر آناتومي و برخي ١٣٦٥نيلوفري و پارساپژوه(
و سياه تاغ  هاي زرد تاغ و سفيد تاغ مقاومتهاي مكانيكي و جرم ويژه چوب را به تفكيك گونه

  ،١٠/١ها به ترتيب  تعيين نمودند. جرم ويژه اين گونه
، ٢٩/٢٠گرم بر سانتيمتر مكعب و واكشيدگي حجمي آنها به همان ترتيب  ٠٩/١و  ١١/١ 

  درصد توسط نامبردگان تعيين شد.  ٥٦/٢١و  ٠٩/١٧
وين اي بين تاكستان و قز ) در بررسي چوب تاغ در منطقه١٣٦٩پارسا پژوه و همكاران (

دست به تعيين خواص فيزيكي، شيميايي و مكانيكي چوب زدند و از گونه سفيد تاغ كيفيت 
صد درصد نيز و  %١٥زغال گيري آن را گزارش نمودند. وزن مخصوص سفيد تاغ در رطوبت 



     ٤                ويژگيهاي فيزيكي، شيميايي و آناتوميكي چوب تاغ در منطقه كرمان                           

ند همچنين مواد ودتر مكعب برآورد نمم گرم بر سانتي ٠١٤/١و  ٠٨٨/١خشك را به ترتيب 
 ٥/٢٧، ٥/٤٨، ٥/٢ليگنين و خاكستر اين چوب را به ترتيب  انول، سلولز،استخراجي محلول در ات

% ١٢گيري نمودند. ارزش گرمازايي چوب سفيد تاغ در حالت خشك و با  درصد اندازه ٤/١و 
  ول بر كيلوگرم توسط نامبرده تعيين شده است. ژمگا ٣٠٨/١٧و  ٥٦٢/١٨رطوبت نيز به ترتيب 

ي نظير ياهن چوب سفيد تاغ در معرض حملة قارچهمچنين پس از تحت تأثير قرارداد
و استرئوم معلوم شد كه اين چوب در ردة چوبهاي با  متسفرا، پوريا، گالئوفيلوم، ترانوكوي

دوام بوده و در حالت حفاظت نشده در شرايط سخت داراي دوام طبيعي بيشتر از ده سال 
  است. 

و آناتوميكي چوب تاغ در ) طي بررسي خواص مهم فيزيكي، شيميايي ١٣٧٠طغرايي (
ميليمتر اندازه گيري  ٧/٤كاشان حداكثر رويش قطري ساليانه اين درختچه را به طور متوسط 

ليگنين و خاكستر   هلوسلولز، ، سلولز،بنزننمود. ولي ميزان مواد استخراجي قابل حل در الكل 
و  ٣٢/٢٦، ١٨/٨٢، ٧٨/٤٠،  ١٩/٢چوبهاي سياه تاغ و زرد تاغ را به طور متوسط و به ترتيب 

گيري عناصر متشكله چوب از قبيل آوندها، الياف، پره  د و پس از اندازهوبرآورد نمدرصد  ٤٢/١
آن را به ترتيب  (تناوب رويشي)) و FSPاشباع الياف ( طةچوبي و غيره جرم ويژه چوب  و نق

  گزارش نمود.  ٣% و ٢٨/٣١، ٠٦٩/١
Thalen )هاي سبز و خشك و نيز بذر  آلي در شاخه ي وندع) ميزان رطوبت و مواد م١٩٧٩
  منتشر نموده است.  H. salicornicumو  H.articulatumتاغ را براي 

لي و درصد آهاي خشك و در بذر تاغ ميزان مواد معدني و  ) نيز در شاخه١٣٥٩عليزاده (
  گيري و منتشر نمود.  رطوبت را اندازه

Fahn )كند. بنظر نامبرده  اي ارزيابي مي ويژه ) ساختمان آناتومي چوب تاغ را بنحو١٩٧٤
ضميمه بافت   بطرق زير،  هاي آبكش ثانويه، رشته در چوب تاغ مانند برخي چوبهاي ديگر،

   :گردند چوبي مي
ملي از كامبيوم از فعاليت بازايستاده و در اين كامبيوم  سلولها تغيير اهاي ك استوانه اي نوارها

دهند. كامبيوم جديد سپس در پارانشيم آبكش  كيل ميهاي هادي را تش شكل يافته و بافت
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حواشي  ،ها از درون اين نوارها سرچشمه بگيرند شود. بجاي آنكه كامبيوم خارجي ظاهر مي
دهد مرتبط  هاي كامبيومي جديد به مابقي كامبيوم كه به فعاليت عادي خود ادامه مي رشته

كش كه بنابراين ضميمه چوب هاي آب ي رشتهرجگردد. در اين صورت چوب و بخش خا مي
هاي  ه به دفعات تكرار شده و در نتيجه چوب ثانويه با گروهواقعاين  .گردد توليد مي شوند، مي

  گيرد.  ) شكل ميIncluded phloem( درون ماندهپراكنده آبكش 
طريقه ديگر اين است كه كامبيوم اوليه، توسط كامبيوم جديدي كه از كورتكس داخلي 

 (گردد . در اسفناجيان شود. جايگزين مي ا) و يا پريسيكل ناشي  مي(مانند چوب حر
Chenopodiaceae  (هاي كوتاه يا بلند وسبه شكل قي هاي بعدي، كه در مقطع عرض كامبيوم

اند و  قاعده انتشار يافته هاي آبكش به صورت موجي يا بي رشته  شود. در اين تيره، يده ميد
  دهند.  تقريباً كاملي را تشكيل مي هاي بعدي دواير  كامبيوممعموالً

و مراتع كشور، ميزان جنگلهاي آماده  جنگلها) بر طبق آمار سازمان ١٣٦٦مهري (رروشني ز
رده بر طبق مطالعات بنام ،يدانم ، نيم ميليون هكتار ذكر مي١٣٦٦برداري تاغ را براي سال  بهره

تعداد درختان  عبارت ديگر،) ميزان انبوهي متوسط و يا به ١٣٦٤انجام شده توسط رهبر (
 ٣٥٠تا  ١٥٠و تثبيت شن در منطقه خراسان را  لجنگ ياقباقيمانده در عرصه جنگل به منظور ب

% درختان بايد قطع گردند. با توجه به ٨٠گيرد كه  مي اصله در هكتار منظور نموده است و نتيجه
بنابراين تعداد  بوده است، اصله ١٣٢٢اينكه تعداد متوسط درختان در هكتار موجود در آن منطقه 

كيلوگرم  ١٤٥٨٢و در نتيجه وزن درختان مقطوعه  ٦/١٠٥٧ساله  ١٥درختان مقطوعه يك دورة 
كيلوگرم محاسبه شده  ٩٧٢خواهد بود و ميزان برداشت ساالنه در هكتار  هدر طي همان دور

ان برداشت ساليانه برداري تاغ سراسر كشور، ميز ميم اين رقم به جنگلهاي آماده بهرهعاست. با ت
  رسد.  تن از جنگلهاي تاغ سراسر كشور در سال مي ٤٨٦٠٠٠به 

هم اكنون كه نياز به هرس و تنك نمودن  آيد، بنابراين همانگونه كه از مطالب فوق برمي
از اين پس با  تاغكاريها شناخته شده و اقداماتي هر چند در سطح آزمايشي، بعمل آمده است،

تنابهي چوب تاغ در اختيار عهر ساله مقادير م ريزي شدة تاغكاريها، مههرس و تنك نمودن برنا
فيزيكي،   آناتومي، شت و در نتيجه شناخت ساختمان چوب و خواص كمي و كيفي،اخواهيم د
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اين گونه، ما را به سوي كاربرد اصولي از اين منبع عظيم خدادادي كه در دل  …شيميايي و 
  شود.  كوير قرار دارد، رهنمون مي

هر گونه صنعتي، بر پايه هر براي ريزي  نا گفته پيداست كه تعيين هر نوع كاربرد و برنامه
  ماده است. آن اي، نيازمند شناخت  نوع ماده اوليه

  هاروشمواد و 
. استان كرمان بويژه ازطرف شدنمونه برداري از اطرف شهر كرمان انجام  - برداري نمونه 

ولي به دليل ارتفاعات وسيع، تعديل  ،اعد كويري قرار داردشرق شديداً تحت تأثير شرايط نامس
  مده است. آچشمگيري در اثرات عوامل كويري در استان پديد 

و  ٥٨΄الي، طول جغرافيايي مش ٣٠˚و  ١٥΄عرض جغرافيايي  متر، ١٧٤٩ارتفاع از سطح دريا 
 -٧و حداكثر دما قل اميليمتر در سال است. حد ١٧٠شرقي و ميزان بارندگي ساليانه حدود  ٥٦˚

  + درجه سانتيگراد است. ٣٥و 
 ٤غ، زرد تاغ و سفيد تاغ دست كاشت از هر يك  تا  سياهگونه اطراف شهر كرمان از سه  در

 قطع سانتيمتري سطح خاك  ١٠سال از ارتفاع  ١٠-٢٢ نيندرختچه با س ١٢پايه قطع شد. اين 
هاي پالستيكي بسته به  و در كيسه هاي قطور آنها پس از قطع بوسيله رنگ اندود شده و ساقه

  محل آزمايشگاه آناتومي چوب منتقل شد. 
  

سانتيمتر  ٥با قطر بيش از ساقه   ٤تا  ١از هر درختچه  - هاي فيزيكي و آناتومي بررسي 
سانتيمتر با اره  ٥/٤تا  ٣، سه ديسك متوالي به ضخامت ساقهي شد و از قسمت پايين رآو جمع

ابعاد الياف  رطوبت، جرم ويژه، پريوديسيته و دگيري درص براي اندازه ها تهيه شد. از اين ديسك
  استفاده شد. 

گيري جرم ويژه از ديسكهاي انتهايي استفاده شد و جرم ويژه خشك، بحراني و  براي اندازه
ها،  تعيين شد. وزن كامالً خشك نمونهتكرار  ٢در اشباع به تفكيك چوب درون و چوب برون 

درجه  ١٠٣ ±٢ساعت در دماي  ٤٨وبها در آون الكتريكي بمدت حداقل پس از قراردادن چ
  سلسيوس و پس از ثابت ماندن وزن، توسط ترازوي الكتريكي با دقت
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ها از روش هيدرواستاتيك  گيري حجم نمونه گيري شد. همچنين براي اندازه گرم اندازه ٠١/٠ 
ن آب جابجا شده، قرائت شوند و وز ور مي ها در آب مقطر غوطه استفاده شد كه نمونه

  ).ASTM،١٩٨٩استاندارد  D -٢٣٩٥آئين نامه شمارة  (گردد. مي
ينوكولر بهاي رويشي كه بوسيله  درختان تاغ از تقسيم تعداد حلقهرشد  تناوب رويشي

ها و نيز برون  ) به دليل كج و معوج بودن تنه٢مشاهده شد، به سن درختان محاسبه شد (شكل 
هاي ارتفاعات مختلف تنه  هاي همكشيدگي از ديسك اي تهيه نمونهمركزي اغلب آنها، بر

 D-١٤٣نامه شماره  استفاده شد. تعيين درصد همكشيدگي چوب طبق آئين

ها خالي از  گيري صورت پذيرفت و ليكن بداليل ذكر شده، اندازه) ١٩٨٩، ASTMاستاندارد ( 
  . )١٣٦٣(پارساپژوه، يمياشكال نبوده و بر آن شديم سود جو

هايي بصورت  نمونه ها پايه مةهاي شمارة يك ه از ديسك ،گيري ابعاد الياف به منظور اندازه
تراشه، بوسيله چكش و مغار از ناحيه چوب درون و چوب برون با احتراز از مغز و پوست از 

) آماده شدند. ازهر ١٩٤٦ها مطابق روش فرانكلين ( هر ديسك تفكيك گرديد. اين تراشه
از چوب درون و چوب برون آماده شد و سپس بازاء هر تكرار، طول، قطر، ديسك دو تكرار 

  گيري شد.  عدد فيبر سالم و بدون شكستگي اندازه ٣٠قطرحفره و ضخامت ديوارة سلولي 
  

وب، توسط چكش و مغار مناسب، چهاي ديگر تهيه شده از  ديسكـ  هاي شيميايي بررسي
و به تفكيك چوب درون و چوب  بصورت قطعاتي باندازة چوب كبريت، خالل شده

و ٦٠، ٤٠توسط آسياب تبديل به آرد چوب شد. از اين آرد پس از الك كردن با الكهاي  برون،
  مش در آزمايشهاي زير استفاده شد.  ٨٠
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  بر روي مقاطع عرضي چوب تاغ (تناوب رويشي)روش تعيين  - ١شكل 
  

هاي آرد شدة و الك  در اين آزمايش از نمونه -ستخراجي الف: عاري كردن چوب از مواد ا
كه مواد استخراجي چوب،   نجاآشود. از  استفاده مي مش ٨٠و  ٦٠هاي  شده توسط الك

باشند، لذا ابتدا عاري كردن را  اي محلول در حاللهاي آلي مي اي محلول در آب و دسته دسته
مرحلة بعدي نيز توسط آب مقطر بمدت يك توسط مواد آلي (استن و اتانول) آغاز نموده و در 

  D-١١٠٧شود. مواد استخراجي براساس استاندارد  ساعت عاري كردن تكميل مي
  ASTM )انجام گرفت. ) ١٩٨٩  

  
، گيرد ميهنگامي كه چوب تحت تأثير اسيدهاي قوي قرار  -گيري درصد ليگنين اندازه -ب

گردد. از  انده بعنوان ليگنين تعيين ميكربوهيدراتهاي آن هيدروليز شده و مادة جامد باقيم
ها و  ها، صمغ ها، تانن واكس ،ها ها، رزين آنجايي كه برخي مواد استخراجي چوب مانند روغن

اين مواد ابتدا بوسيله   ن بصورت غير محلول باقي بمانند،ينشاسته ممكن است در ليگن
 ASTM -١١٠٦استاندارد  بر اساس غگيري ليگنين چوب تا گردند. اندازه ميحذف حاللهايي 

D )استفاده شده است.٧٢كه در آن از اسيد سولفوريك انجام شد. ) ١٩٨٩ %  
  

ميزان سلولز موجود در چوب براساس درصد ماده خشك  - درصد سلولز يگير اندازه - ج
  اسيد نيتريك انجام شد.  شرو چوبي براساس 

الكتريكي و آرد چوب كه  كورةز با استفاده ا - گيري درصد خاكستر (مواد معدني) اندازه -د
مش تهيه شده است. درصد خاكستر چوب تاغ مطابق استاندارد  ٨٠و  ٤٠هاي  توسط الك

١٥٠٦T ،ASTM )انجام شد. ) ١٩٨٩  
  
  نتايج  
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ين ا هاي سياه تاغ در درصد رطوبت هنگام قطع نمونه- خصوصيات فيزيكي و آناتوميكي 
رد تاغ كاشان و نيز زرد تاغ تاكستان رقم باالتري % محاسبه شد كه در مقايسه با ز٦/٣٨بررسي 

ها و تفاوت در  زمان قطع نمونهدهد احتماالً ناشي از شرايط آب و هوايي كرمان  را نشان مي
است. ليكن پايين بودن درصد رطوبت هنگام قطع كه در واقع ماكزيمم رطوبت چوب سن آنها 

در   شود كه مواد جذب شده از خاك، مي الياف، سبب عاست در حدي تقريباً معادل نقطه اشبا
تدريج ه چوب، بعلت غلظت زياد و بر اثر خشكي محيط رويش، ب يحال صعود از آوندها

  داخل سلولها را بوجود آورند. بي شكل رسوب كنند و مواد 
آمده است كه در  ١جرم ويژه اشباع، خشك و بحراني چوب تاغ در كرمان در جدول 

دهد (پارساپژوه و همكاران  تاغ تاكستان تقريباً همطرازي نشان مي مقايسه با جرم ويژه زرد
  يكن در مقايسه با چوبهاي ديگر، بسيار سنگين است. ل)، ١٣٦٩

ابتدا و انتهاي  نسبي )، جرم ويژة ١٣٦٩تري، پارساپژوه و همكاران (ماز طريق ميكرودانسيتو
م مربوط به ار واقع اين ارقبرآورد نمودند كه د ١١٩/١و  ٦٣١/٠ش را به ترتيب يفصل رو

باشد كه به ترتيب در يك حلقه  قسمت آبكش + پارانشيم همراه و نيز قسمت چوبي مي
العادة اين  شوند. ناهمگني فوق رويشي، در ابتدا و انتهاي فصل رويش توسط نبات توليد مي

د باشد كه در خواص مكانيكي آن به خصوص تحمل به فشار عمو چوب نيز به همين سبب مي
بر الياف و سختي تأثير منفي بر جاي گذاشته است. از طرف ديگر بدليل جرم ويژة زياد اين 

رود كه همكشيدگي آن نيز در حد بااليي باشد، ليكن بدليل خاكستر زياد  چوب، انتظار مي
و سيليس است و نيز مواد استخراجي ها  اكساالت چوب كه خود ناشي از مواد معدني از قبيل

در تمامي سلولهاي متشكله  بي شكل هاي فراوان و مواد  ن كه به صورت كريستالبيش از حد آ
  آيد. چوب نمايان است، همكشيدگي تخفيف يافته و در حد چوب راش پائين مي

كه مشاهده درج شده است،  ٢در جدول شماره هاي مورد بررسي سياه تاغ  همكشيدگي نمونه
دن مقادير وبسيار زياد نيست. البته باال ب الذكر بر خالف انتظار يل فوقداله مي شود ب

باشد كه  همكشيدگي محوري در اين چوب احتماالً بدليل برون مركزي و چوب واكنشي مي
  همكشيدگي آن در حد نرمال نيست. 
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  ند، با آغاز شرايط نامناسب،ردر چوبهاي مناطق معتدله كه آب و هواي موسمي مشخصي دا
رود كه ممكن  ده و درخت به يك حالت خواب زمستانه ميكامبيوم فعاليت خود را قطع نمو

شود كه در مقطع  بيانجامد. اين فعاليت منقطع كامبيوم سبب مي لاست تا بهار بعدي بطو
عرضي  تنه، بتوان دواير رويشي را كه مربوط به يكسال است، مشاهده نمود و سن درختان را 

شته از نباتاتي كه كامبيوم آنها در تمام طول توان تخمين زد گذ احياناً با شمارش اين دواير مي
در نواحي خشك  . شود فعال است و در مقطع عرضي دواير رويشي مشاهده نمي شان زندگي 

ميزان آب در دسترس موجود در خاك، فاكتور مهمي در كنترل فعاليت كامبيوم است، به عنوان 
واير ساليانه در مرداد و شهريور آغاز توليد د Tamarix aphyllaهاي  هــموننمثال  در برخي 

هاي همين گونه، از چنين پريودي دو نوبت مشاهده  ونهــاست. در حالي كه در ديگر نم
ه قشود،يكي در آخر تابستان و ديگري در نيمه اسفند ماه كه بنابراين در هر سال دو حل مي

  . )١٩٧٤ Fahn( است ٢آن  تناوب رويشيردد و گويند كه گ رويشي توليد مي
و پارسا  ١٣٧٣و طغرائي  ١٣٧٠در تاغ نيز همانگونه كه قبالً هم معلوم شده است (طغرائي 

ملحوظ گشته است. البته بايد توجه داشت كه  ٣-٤ تناوب رويشي) در منطقه كرمان١٣٧١پژوه 
 ،صرفنظر از وابستگي فعاليت كامبيوم به فاكتورهاي داخلي و خارجي مانند مواد رويشي

  (Fahnي رشد، محدوديت ژنوتيپ هم دارد مومقابليت ع  و رطوبت خاك، حرارت، فتوپريود
١٩٧٤.(  

العاده  از نظر كاغذسازي و تهيه خمير كاغذ، ابعاد الياف مواد ليگنوسلولزي اهميت فوق
يابد. الياف تاغ كرمان نيز مانند تاغهاي مناطق ديگر بسيار كوتاه و ضخيم است. طول الياف  مي

است كه بسيار نزديك ميكرون  ٣٣٥، ٣٥٥، ٣٣٦سياه تاغ كرمان به ترتيب  زرد تاغ، سفيد تاغ و
) است و در عوض از مناطق ١٣٥٥و سليماني  ١٣٦٩به ارقام سفيد تاغ و زرد تاغ (پارساپژوه 

كه تا حال توسط نگارنده مورد بررسي قرار گرفته، از جمله كاشان و يزد (طغرائي  ديگري
بدليل شرايط بجزء تفاوتهاي فردي، ه است. كه احتماالً ) فاصله زيادي گرفت١٣٧٣و  ١٣٧٠

  .نيز هستمتفاوت رشد در كرمان 
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ميكرون  ٤٥/٥و  ٦/٣،  ٥/١٤قطر، قطر حفره سلولي و ضخامت ديواره الياف به ترتيب 
گيري شد كه از آنجا ضرايب مهم كاغذ سازي نيز قابل محاسبه است. ضريب در  اندازه

تاغ  هاي گونه و كمتر از ضرايب مربوط به ٥/٢٣ ،ر الياف استرفتگي كه نسبت طول به قط هم
  كل كه دامنةنهمچنين ضريب رو .) برآورد شد٣/٢٩و  ٢٩كاشان و يزد (مناطق 

 همش نيز كنر. ضريب گرديدو معادل مناطق ديگر محاسبه  ٣دارد براي تاغ كرمان  ٥-٢٠٠ 
شود  ت. همانگونه كه مالحظه ميو در حدود مناطق ديگر اس ٢٤د، ردا ٥ – ٩٠اي حدود  دامنه

و تهيه خمير  هستندسازي تاغ در اين منطقه نيز از مقادير بسيار ناچيزي برخوردار  ضرايب كاغذ
  شود.  كاغذ از اين چوب را مانع مي

، كه بطور متوسط به طور كلي الياف چوب تاغ از نوع فيبر ليبري فرم و فيبرتراكئيد است
) . ٤ميكرون است ( جدول شماره  ٦/٣و  ٥/١٤، ٣٤٢نها طول، قطر و قطر حفره سلولي آ

) و طبق ١٣٧٥طغرايي و همكاران (  ١ساختمان آناتومي چوب تاغ بوسيله برنامه پژوهشگر ـ 
) و ١٣٧٥طغرايي و همكاران () بررسي و كدكذاري گرديده است ١٩٨٩( IAWAدستورالعمل 

لعه شده و تفاوت چشمگيري مشاهده از نظر ساختماني در چوب تاغ كرمان با ساير مناطق مطا
   نشده است.

آمده است.  ٣خالصه نتايج خواص شيميايي چوب تاغ در جدول -خصوصيات شيميايي
گنين چوب تاغها در كرمان حدود يهمانگونه كه در جدول مشاهده مي شود، متوسط ميزان ل

(طغرائي % گزارش شده بود ٢٧% است كه در مقايسه با چوب تاغ در كاشان كه حدود ٣١
% محاسبه شده است (پارسا پژوه و ٥/٢٧) و نيز چوب زرد تاغ درقزوين كه حدود ١٣٧٠

ليكن با نتايج حاصله از زرد تاغ و سياه تاغ كه توسط  ،دهد ) تفاوت نشان مي١٣٧١همكاران 
  يعقوبزاده 

تر است. با مراجعه به مشروح  كيدرصد محاسبه شده، نزد ٤/٣٠و  ٣٥/٢٨) به ترتيب ١٣٥٥(
با توجه به يكسان بودن  .بسيار زياد استها  نمونهشود كه تفاوت مابين  گيريها مالحظه مي اندازه

گيري دانست، ميزان  وان تفاوت را ناشي از خطاي اندازهت مي شرايط و وسايل آزمايشگاهي،



     ١٣                ويژگيهاي فيزيكي، شيميايي و آناتوميكي چوب تاغ در منطقه كرمان                           

ليگنين در چوب سياه تاغ بيشترين مقدار و در چوب زرد تاغ كمترين مقدار خود را دارا 
  ) است. ١٣٥٥د كه باز هم مطابق با نتايج يعقوبزاده (باش مي

در هر صورت ميزان ليگنين اين چوب در مقايسه با ساير چوبها، زياد نبوده و فاقد ارزش 
گرمازايي در حد بااليي است. ليكن بدليل تراكم زياد چوب و نيز وجود مقدار زيادي مواد 

  كند.  معدني، آتش پردوامي ايجاد مي
% در اين منطقه برآورد شده است كه متوسط آن با نتايج ٣٨چوب تاغ حدود  ميزان سلولز

دهد. نامبرده مقدار سلولز را  ) تفاوت زيادي نشان مي١٣٧١حاصله از پارساپژوه و همكاران (
) براي زرد ١٣٥٥% محاسبه نموده است. يعقوبزاده (٥/٤٨براي چوب سياه تاغ در منطقه قزوين 

% محاسبه نمود كه نسبت به منطقه كرمان ٣/٣٠و  ٧/٣٢ب ميزان سلولز را تاغ و سياه تاغ به ترتي
% برآورد ٨/٤٠) ميانگين سلولز تاغهاي كاشان را ١٣٧٠در حد بسيار پائيني است. طغرائي (

شود، هيچيك از منابع در اين مورد اتفاق  كرده است كه در هر حال همانگونه كه مالحظه مي
منطقه كرمان، سلولز سفيد تاغ بيشترين مقدار را در ميان تاغهاي نظر ندارند. عليرغم اينكه در 

%)، ليكن در مقايسه با ساير چوبها، اين چوب داراي درصد كمي سلولز ٤٢/٤١ديگر دارا است (
  در نتيجه راندمان خمير هم در آن كمتر خواهد بود.  .است

بسيار زياد و در  ،تساالت و سيليس اسكميزان مواد معدني چوب تاغ كه اكثراً از جنس ا
% محاسبه شده اين مقدار در مقاسيه با نتايج حاصله توسط پارسا پژوه و همكاران  ٧٥/٢حدود 

) بسيار كمتر است. در ١٣٥٥) بيشتر و در مقايسه با نتايج يعقوبزاده (١٣٧٠) و طغرائي (١٣٧١(
ختمان آناتومي و نيز در سااست هر صورت همانگونه كه تاكنون از منابع مختلف گزارش شده 

هاي ابزار  سبب خوردگي تيغه .مواد معدني چوب تاغ بسيار زياد است ،شود م مشاهده ميه آن
  شود.  مان توصيه ميياي چوب سه  براي ساخت فرآوردههنوز شود. ليكن  خرد كن مي

 .% محاسبه شده است٢٥/١استن در اين چوب حدود  -مواد استخراجي محلول در اتانول
) و يعقوبزاده ١٣٧٠(  ) و طغرائي١٣٧١پارساپژوه و همكاران ( نتايج يسه باهر چند در مقا

) كمتر است، ليكن باز هم مقدار قابل توجهي است. البته ميزان مواد استخراجي محلول ١٣٥٥(
) و دليل آنهم زياد بودن مقدار ١٣٧٠در آب گرم اين چوب بيش از اتانول است (طغرائي 
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  فت گريزي براي آن داردآاست كه خاصيت سمي و  ها در ساختمان چوب تاغ تانن
)١٩٧٤ Fann() برابر قارچهاي ) در ١٣٧١. دوام طبيعي چوب تاغ را پارساپژوه و همكاران

  د. ندان و بيش از ده سال مي يكلقابل مقايسه با چوبدورن لي چوبخوار،
  
  بحث:

نگين و داراي آيد، چوب تاغ، چوبي است س همانگونه كه از مطالعات انجام شده بر مي
  هاي برندة باشد كه سبب خوردگي تيغه و سيليس مياكساالت  مواد معدني فراوان كه عمدتاً

خواهد شد. بنابراين در هنگام اختصاص دادن اين سرماية ملي براي توليد  ها انواع خرد كن
متعدد  هايي كه بر پاية خردكردن چوب استوارند، بايستي باتكاء آزمايشها و بررسيهاي فرآورده

  و دقيق ريسك نمود. 
فراوان آن براي تهيه خمير كاغذ مناسب نيست.  شكل بيالياف كوتاه و ضخيم و نيز مواد 

بعالوه ساقة كم قطر و منشعب و پر گرة آن در كارهاي درودگري و ساختمان محدوديت 
  استفاده دارد. 

بنابراين حتي در  ،مواد استخراجي چوب تاغ فراوان و عمدتاً سمي است (تانن فراوان)
(پارساپژوه و تواند بيش از ده سال دوام بياورد  شرايط سخت مي درحالت حفاظت نشده و 

  ).١٣٧١همكاران، 
عليرغم ارزش گرمازايي كمي كه دارد، بعلت وجود مواد معدني و نيز تراكم بافت چوبي، 

  گردد. كند و براي تهيه زغال توصيه مي امي ايجاد ميوآتش پرد
احتمال موفقيت اين چوب را در ساخت  ،ه وجود مواد معدني فراواناز آن گذشت

  نمايد.  مان تقويت مييهاي چوب س فرآورده
هاي  البته بايستي تأكيد نمود كه هدف اصلي و عمدة جنگلكاري با درختان و درختچه

وي پيشر و مبارزه با زدايي  بيابان هماناتثبيت شنهاي روان، اصالح خاك و در يك كلمه  ، تاغ
  است كه همواره بايد در خاطر بماند.  بيابان
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Abstract 

To study saxaul wood properties in the various ecological iregions of Iran 
twelve 10-22 years old sample trees (4 trees from each species) were 
selected and cut from three different areas around kerman. Physical, 
chemical and anatomical characteristics of wood samples were investigated. 
The results of this investigation revealed that the initial moisture content 
before felling was 38.6% and the mean specific gravity based on oven dry 

weight and oven dry volume(
OD

OD

V
W

),oven dry and staturated weight and 

saturated volume (
Vs

WOD ,
S

S

V
W

), were 1.090, 0.854 for yellow and 1.237 

Respectively. It is concluded that saxaul wood of kerman province is heavy.  
The average longitudinal, radial and tangential shrinkage were 3.5, 5.0 and 
6.2 percent respectively. Wood periodicity of growth was determined to be 
3-4 rings per year. Antomical features were investigated by light microscopy 
and papermaking factors were determined. Fiber length, fiber diameter and 
lumen diameter were 342, 14.4 and 3.6 microns respectively. These values 
lead to species with short and thick fibers.  

Chemical composition including percentage of collulose, lignin, 
extractives and ash were 38.15, 30.93 and 2.75 percent respectively.  
 
Key words: specific gravity 
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  مانرهاي تاغ در ك جرم ويژه گونه - ١جدول شماره 
  جرم ويژه نسبي

  نام گونه 

  
  dS=  اشباع وزن

  حجم اشباع

  
  حجم خشك   do=   وزن خشك

  وزن خشك 
=dI  حجم اشباع  

  ٨٥٣/٠  ١٠٢/١  ٢٤٩/١  سفيد تاغ
  ٨٦٧/٠  ٠٩٨/١  ٢٤٨/١  زرد تاغ
  ٨٤٣/٠  ٠٧٠/١  ٢١٥/١  سياه تاغ

  
  تاغ كرمانهاي  گونههمكشيدگي  - ٢جدول شماره 

  همكشيدگي
  گونه

  مماسي  شعاعي  محوري

  %٩٦/٧  %٢٤/٦  %٠١/٢  سياه تاغ
  ٢٦/٦  ٣٨٥/٤ ٥٢/٣  سفيد تاغ
  ١٥/٤  ٤١٢/٤  ٠١/٥  زرد تاغ

  
  تاغ در كرمان نتايج تجزيه شيميايي چوب سه گونه - ٣جدول شماره 

  موقعيت  گونه
  ليگنين

%  
  سلولز

%  
  خاكستر

%  
  مواد استخراجي

%  

  سياه تاغ 
  ٠/١  ٤٥/٢  ٣٦/٣٧  ٥٦/٣٦  چوب درون 
  ٤٩/١  ٦٣/٢  ٢٥/٣٦  ٢٨/٣٤  چوب برون

  سفيد تاغ
  ٧٦/٠  ٠٥/٣  ٤١/٤١  ٠٥/٢٨  چوب درون
  ٣١/١  ٦٢/٢  ٤٢/٤١  ٣٨/٣٢  چوب برون 

  اغزرد ت
  ٦٠/٠  ٥٧/٢  ١٤/٣٤  ٨٥/٢٢  چوب درون 
  ١٣/١  ١٨/٣  ٣٠/٣٨  ٤٤/٣١  چوب برون 
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  هاي تاغ در كرمان ابعاد الياف گونه - ٤جدول شماره 
 قطر حفره  قطر طول الياف موقعيت گونه

  سياه تاغ 
 ٨/٣ ١٥ ٣٥٦/٠  چوب درون 

 ٤/٣ ٨/١٢ ٣١٢/٠  چوب برون

  سفيد تاغ
 ٤/٣ ٥/١٤ ٣٥٣/٠  چوب درون

 ٨/٣ ٩/١٤ ٣٥٧/٠  چوب برون 

  تاغزرد
 ٢/٣ ٤/١٤ ٣٣١/٠  چوب درون 

 ٩/٣ ٨/١٤ ٣٤١/٠  چوب برون 
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