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چکیده 
از توجهیقابلبخش که طوريبهباشد.میآنآناتومیشناخت ساختار مستلزم هاي فنی و مهندسی چوبدرك بسیاري از ویژگی

آنها بعضاً انحصاري هاي آناتومی چوب ویژگیاست کهچوبی کشور ایران مربوط به مناطق خشک و کویريهايدرختچهودرختان
بند هفتعلفاز خانواده،)Calligonum comosum(اسکنبیلهاي مناطق کویري درختچه یکی از گونه. است

)(Polygonaceaeبدین منظور سه دیسک چوبی از تنه سه .آن بررسی شدو پوستتنه،ویژگی آناتومی چوب ریشهاست که
هاي نازك میکروسکوپی تهیه و پس هاي مکعبی کوچک تبدیل شدند. سپس توسط میکروتوم از آنها نمونهدرخت بالغ تهیه و به نمونه

هاي آناتومی آنها ویژگیبعد ثبیت شده و اي تهاي شیشهبالزام بر روي المکاناداچسب آمیزي با استرابلو و سفرانین توسط از رنگ
هایی که بین تنه و ریشه وجود دارد، از قبیل وضوح دوایر رویشی در تنه و عدم تایج نشان داد تفاوتنمورد بررسی قرار گرفت. 

بودن فراوانی همچنین کمتر و ریشهیچوبو کمتر بودن پهناي اشعهتیل در آوند ریشه برخالف آوند تنهحضوروضوح آن در ریشه، 
؛ دیگر گزارش شده استهايگونهدر اسکنبیل بلکه در بسیاري از تنهانههاي ذاتی بوده که نسبت به تنه جزء ویژگیدر واحد طولآن

ارتباط هاي مناطق کویري بیتواند با خشکیکه نمیاي چوب ریشه و مملو بودن آن از ذرات نشاسته اما پارانشیمی بودن بافت زمینه
شمار هاي جالب این تحقیق بههاي چوبی مشاهده شده است و جزء یافتهندرت در سایر گونههایی است که بهجزء ویژگیباشد
چوبی باعث شده تا پوست این گونه در پوست پنبه (پریدرم) اي چوبههاي اسکلرئیدي در بین سلولتجمعات سلولهمچنینرود. می

گونه اسکنبیل ساخته شده از چوب تخته خرده چوبآمده ازدستبههمچنین نتایج .نجام شودابرداري از آن با دشواري و مقطعسفت 
-European Standard EN)نیازهاي مطلوب مورد اشاره در استانداردکنندهبرآوردههاي ساخته شدهنشانگر آن است که تخته

روان و هايشنکشت این گونه به دو منظور تثبیت روایناز ؛دهدباشد و حداقل مقادیر این استاندارد را پوشش میمی(312
شود.چوبی توصیه میچندسازههاي هوردافرهمچنین استفاده از چوب آن در ساخت 

.چوبتخته خرده،نشاسته، آناتومی چوب، ریشه،)Calligonum comosum(درختچه اسکنبیلکلیدي:هايواژه

مقدمه
چـوبی  يهـا و درختچـه از درختـان  توجهیقابلبخش 

لمـرو  کشور ایران مربوط به مناطق خشک و کـویري و در ق 
هـاي  کـه بـه تیـره   قـرار دارد تـورانی  -رویش گیاهی ایرانو

، Chenpodiaceae ،Composiate(نظیـر مختلف گیاهی 
Rosaceae ،Solanaceae،Polygonaceae(غیــــره و

بعضـی از جـنس یـا    و) ,Mozaffarian(2000تعلق داشـته 
ها منحصر به کشور ایـران یـا حـداقل    هاي این خانوادهگونه
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هاي آنـاتومی چـوب   ویژگیمتأسفانهباشد که خاورمیانه می
. بـه  1ها مورد مطالعه قرار نگرفتـه اسـت  این گونهتعدادي از 

بـه پرنـد   تـوان هـاي چـوبی مـی   تعداد معدودي از این گونه
)Pteropyrum aucheri( ــاروانکش Atraphaxis(، کـــ

spinosa(،اسکنبیل کرمانی ؛هاانواع اسکنبیل)Calligonum

bungei(  اسـکنبیل یـزدي ،)Calligonum denticulatum(،
ماسکنبیل متور)Calligonum junceum(،  اسـکنبیل ایرانـی

persicum)Calligonum(، ــکنبیل ــتاســ ــديهفــ بنــ
)Calligonum polygonoides( و اسکنبیل)Calligonum

comosum(خـانواده علـف   که همگی فقط به یک را نام برد
2000(تعلــــق دارنــــد Polygonaceae)(بنــــدهفــــت

Mozaffarian,  .(
ــکنبیل ــهاس ــاع  درختچ ــه ارتف ــاه، ب ــت کوت 175اي اس

،دامنـه انتشـار آن بسـیار گسـترده بـوده     در متـر کـه  سانتی
زارهـاي مرکـزي ایـران ماننـد     در اغلـب شـن  کـه طـوري به

شنی کرمان، خوروبیابانـک، نـائین، دشـت کـویر،     هايبیابان
ــرج و   ــان، سیســتان و بلوچســتان، ک ریگســتان جــن، دامغ

آمـار  .),2000Mozaffarian(باشـد راکنده مـی پآذربایجان 
این گونه در دست نیسـت امـا  دقیقی در خصوص پراکندگی 

میلیون هکتار 5/1بیش از مســاحت تودهدرپراکندگی آن
اغلـب در  خشـکی بـوده و  بسیار مقاوم به. شودمیزنیگمانه

زارهاي دشت کـویر و  و شورههابیاباننواحی شور و قلیایی 
.)1د (شکل بومی و سازگار رویش دارايعنوان گونههلوت ب

هاي آناتومی چوب ، ویژگیانجام شدهمطابق با مطالعات 
از قبیـل:  )Polygonaceae(بعضی از اعضاي ایـن خـانواده   

ردیفه و ، عدم وجود اشعه، اشعه چوبی تکتو ماندهپنبه چوب
منشـوري  بلورهـاي هاي این خانواده،پهن در بعضی از گونه

نمــا، وجــود ســیلیس، حضــور شــکل، فیبرهــاي پارانشــیم
ــدي   ــدهاي آون Fahn(تراکئی 1986Carlquist و );1988

هـاي چـوبی   و اشعههاي چوبیهمچنین ساختار مطبق سلول
Neumann(بلند  et al., توانـد ارزش تشخیصـی   می)2001

هـاي چـوبی   یا شناسایی داشته باشد و آنها را از سایر گونـه 

1-Inside wood database

.کندمتمایز 
مطـابق بـا سـوابق تحقیقـات     جداي از توضیحات فوق، 

و تنـه بـه لحـاظ خـواص آنـاتومی      ریشهچوب انجام شده
هـاي  ازجمله تفاوت؛ دارندبا هم هاي یکسان نبوده و تفاوت

عرضی در تعداد پارانشیم توان به آناتومی بین ریشه و تنه می
ها گونهاز بعضی ریشهدر که تعداد آن اشاره کردواحد طول 

کمتـر از چـوب تنـه    الیـاف بازدهی بیشتر ولی نسبت به تنه 
2003Bowyer(شـود نمیاغلب در ریشه دیده تیلواست

et al.,(،  تنـه از  همچنین دوایر رویشی ریشه در مقایسـه بـا
برون مرکزي در آنهـا  اغلب وضوح کمتري برخوردار است و 

داراي قطـر  و اجزاء آونديفیبرهاهمچنین،شودمیمشاهده 
,Tsoumis(باشدمیترکوتاهبیشتر نسبت به تنه و طول آنها

1991.(

و پوست تا ویژگی آناتومی چوب دارداین تحقیق قصد
را با ویژگـی آنـاتومی   )Calligonum comosum(اسکنبیل 

اجمــالی بــه بســیارینگــاهو همچنــینریشــه آن مقایســه 
آن داشته باشد.تهیه شده ازتخته خرده چوبهايویژگی

هاروشمواد و
برداريمحل نمونه
ــه ــه  نمون ــوبی گون ــاي چ ــکنبیله Calligonum(اس

comosum(افضـل از توابـع شهرسـتان    چـاه بیابانیاز مراتع
بـرداري در اردکان واقع در استان یزد تهیه شد. منطقه نمونـه 

بــا متوســط 53°58′و عــرض32°23′طــول جغرافیــایی
55متـر از سـطح دریـا و متوسـط بارنـدگی      1002ارتفاع 

دمااست. حداکثرشده درصد واقع 5-3در شیبمترمیلی
آنمطلـق حـداقل وگـراد سـانتی درجه+46افضلچاهدر
.استگرادسانتیدرجه-14

هاي چوبیتهیه نمونه
ــه ســالم و شــاداب چــهدرخت3بــرداري در منطقــه نمون

)1(شـکل  یک از طرفین آن خشکیده نباشدکه هیچطوريبه
متري از سطح زمین بـا  سانتی10انتخاب و تقریباً در ارتفاع 

منظـور  اره بریده شده و پس از تبدیل به قطعات کوچـک بـه  



هاي آناتومی چوب ریشه و ...ویژگی540

فرمـالین، اسـید   ،تثبیت به ظروف حـاوي محلـول شـیمیایی   
) منتقـل شـدند. پـس از انتقـال بـه      FAAاسیتیک و الکـل ( 

هاي چوبی در ظروف حاوي آزمایشگاه آناتومی چوب نمونه
) تـا هنگـام   1:1:1الکـل ( وآب ،محلول شیمیایی: گلیسرین

ریشه درختچـه  .)Ruzin,1999(برداري نگهداري شدندمقطع
در عمق تقریباً یـک متـري از زمـین خـارج و هماننـد تنـه       

برداري و به آزمایشگاه آناتومی چوب منتقل شد.نمونه

واقع در مراتع بیابانی شهرستان اردکان)Calligonum comosum(درختچه اسکنبیل -1شکل

از چوب و پوستیتهیه مقاطع میکروسکوپ
2*2*2هـاي چـوبی بـه ابعـاد     در ابتدا تعـدادي نمونـه  

سـختی بـیش از انـدازه و    دلیـل  متر بریده شدند و بـه  سانتی
ساعت در مخلـوط آب  24به مدتنرم شدن بافت منظوربه

و وبچبروندو بخش) جوشانده شدند. از 1:1و گلیسرین (
10به ضخامت، مقاطع عرضی، مماسی و شعاعی چوبدرون

بري با آب ژاول بـا  میکرومتر تهیه شد و پس از رنگ20تا 
) 1بـه  1مخلوط ماده رنگی استرابلو و سفرانین (بـه نسـبت   

ــگ ــزيرن ــدند (آمی ــل  )Johansen,1940ش ــایر مراح . س
&Parsa-pajouhسازي و تهیـه الم و المـل از روش  آماده

Schweingruber)1993( .اطمینـان از  منظـور بـه پیروي شد
ها توسط میکروسکوپ نوري و نمونه)،کریستالبلور (وجود 
ها از از نمونهبعد مشاهده شدند و )پالریزهقطبی شده (با نور 

و متصـل بـه   1طریق میکروسکوپ نیکون مجهز بـه دوربـین  

1- Sony, Model No SSC-Dc50AP

ها نمونهعکس تهیه شد. کلیه مشخصات میکروسکوپی رایانه 
ارائـه شـده   برگـان پهـن هاي میکروسکوپی مطابق با ویژگی

تشریح شدند.IAWA ،(1989وآ (-یاتوسط کمیته 

هاي چوبینمونهوابري الیاف
همچنـین  ) وهـاي ابعـاد (بیـومتري   گیـري اندازهمنظوربه

تشخیص بهتر دریچه آوندي و نوع فیبرها (لیبریفورم، ساده و 
ی به اندازه چـوب کبریـت در جهـت    هایتقسیم شده)، تراشه

طولی شعاعی بخش مجاور مغز تا مجاور پوست در فواصـل  
,Franklin(متري تهیه شد و مطابق با روش سانتینیم 1945(

هاي میکروسکوپی تهیه و طول و پهناي دیفبیره شدند. اسالید
عـدد آونـد بـه تفکیـک از     30عدد فیبر و طول و قطـر  30

گیري شد.پوست اندازهبخش کنار مغز تا مجاور

چوبخردهتختهتهیه 
پـس از  شدهيآورجمعاسکنبیل هايو سرشاخههاساقه
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یـک  توسـط کنـی، م بدون عمل پوستیمستقطوربهبرداشت 
Pallmann X(یغلتکـ خردکن  430-120 PHT  بـه ذرات (
PZتوسط یک آسیاب حلقـوي ( بعد تبدیل شده و کوچک 8

Pallmann(ومورد نیـاز در سـاخت تختـه تبـدیل     به ابعاد
درصد برسـند و پـس   4کن شدند تا به رطوبت داخل خشک

پـرس  بعـد  از اختالط با چسب داخل قالب ریخته شـدند و  
و در مرحله بعدي در دستگاه پرس شد سرد روي آنها اعمال 

از نـوع مصـرفی . چسـب دقیقه فشرده شدند6ت دگرم به م
متـر مکعـب،   گرم بر سانتی288/1آلدئید با دانسیته اوره فرم

ثانیه 62، زمان انعقاد 5/7معادل pHدرصد، 61مواد جامد 
. شـد ثانیه از شرکت شیمیایی شیراز تهیـه  47ویسکوزیته و

چـوب و  درصد وزن خشک خـرده 10مقدار چسب مصرفی 
1بـه مقـدار  آمونیوم هاردنر مورد استفاده از نوع نمک کلرور
گرفتـه شـد.   در نظـر درصد وزن خشـک چسـب مصـرفی   

واکشیدگی ضخامت و جـذب آب  ویخمشمقاومتیتدرنها
هاياستاندارداساسبرسه تخته ساخته شدهساعت 24و 2
)(EN-310و(EN-317)گیري شدند.اندازه

نتایج
اسـکنبیل گونـه  چوب ریشه و تنـه  هاي آناتومی ویژگی

)Calligonum comosum ( هايمشخصهبر اساس لیست را
,IAWAبرگان (میکروسکوپی چوب پهن بـه  توان ) می1989

:کردصورت زیر خالصه 
در چـوب تنـه   هـاي رویشـی  حلقـه هاي رویشـی: حلقه

وایـر رویشـی  ، د)الـف ،2شـکل  در1کد(باشدمشخص می
ولی بعضاً باشد مشخص و واضح نمیتنه همانندچوب ریشه

پارانشـیم طـولی در مقطـع    فیبـر یـا  فشرده شدن یک ردیف
رویشی به سـختی نمایـان   یرهحد داشود تا باعث میعرضی 

.)ب، 2شکل در2کد(شود
آوندها در چوب تنه به شـکل  ترتیب قرارگیري آوندها: 

منفـرد مشـاهده   نـدرت  و بهعیهاي شعاگروهی و در ردیف
وانی آوندها ا، الف). فر2در شکل 11و 10کدهايشود (می

ولی هماننـد  باشد میبسیار معدود ر مقایسه با تنه ددر ریشه 
-آرایش یافتهمنفرد ندرتو بهشکل گروهی و شعاعیتنه به

).، ب2در شکل 11و 10کدهاي (اند
آوندهاي:چند وجهی یا بیضويبه شکلمنفرد يآوندها

صـورت بـه ندرت کروي و خیلی بهبه شکلمنفرد چوب تنه 
شـود مشاهده می، الف)2در شکل 12چندوجهی (مشخصه 

شـکل  (شـوند مشاهده میکروي صورت بهاغلب و در ریشه
.، ب)2

در چـوب تنـه و ریشـه    دریچـه آونـدي  :دریچه آوندي
، الـف و  3شـکل  در 13کـد (باشداز نوع ساده میاسکنبیل 

).ب
:گیري و انـدازه پونکتواسـیون بـین آونـدي    ترتیب قرار

از نـوع  اسـکنبیل و ریشـه  در چـوب تنـه   بین آونديمنافذ
با این تفـاوت کـه منافـذ    ،باشدمینردبانی، متقابل و متناوب

باشـد مـی ترکوچکنسبت به تنه بین آوندي در چوب ریشه
).  "ب "و "الف "، 4در شکل 22و 21، 20(کد 

در و ریشـه ي چوب تنههااشعهاشعه:–آوند منافذ بین 
ـ احتمـاالً و نشاسـته اسکنبیل همواره مملـو از   هـاي  لیسیس

نوع منافذ بین آوند و اشـعه در  یجهدرنت،بودهآغشته با صمغ
ولـی منافـذ کوچـک بـا     باشدچندان مشخص نمیچوب تنه 

باشـد  مـی یترؤهاله و دریچه مشخص در ریشه و تنه قابل 
)، با این تفاوت کـه انـدازه آن در ریشـه    5در شکل 30(کد 

باشد.از تنه میترکوچک
متوسط قطـر مماسـی   مماسی حفره آوندي:متوسط قطر

100تـا  30از حفره آوندي چوب تنه از کنار مغز تا پوست 
میکرومتـر 60تا 20از ریشهلیو) 41و 40کد(میکرومتر
تعداد آوند در واحد سـطح در  ).41و 40کدباشد (متغیر می

کـد ،19±3() و ریشه 48کد، 24±6چوب تنه اسکنبیل (
باشد.) می48و 47

نمونـه  30متوسـط طـول آونـد در    :متوسط طول آونـد 
در از کنار مغز تا مجاور پوستچوب ریشهگیري شدهاندازه

300چوب تنه و در) 52کد (میکرون150تا 100محدوده 
شد.مشاهده )52کد (میکرون 350تا 

:چــوبدرونغ و ســایر رســوبات در آونــد وجــود صــم
حاويچوببرونتنه بر خالف چوب درونآوندهاي بخش 

صـمغ و  فاقـد چوب ریشههمچنین ،باشدمیهاي رنگیلکه
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6شـکل  در 58کـد  (باشـد مـی اسکلرئیدي رسوبات غلیظ 
.)"ب"

صـورت  و بـه تراکئید فـراوان وسکوالر:تراکئید آونـدي 
ولی در چوب ریشه مشـاهده  وجود دارددر چوب تنه مطبق
)."الف"7در شکل 60کد (شودنمی

روي دیواره فیبـر معمـوالً   منافذ روي دیواره فیبر: منافذ 
باشد و در برش دار بسیار باریک میساده (فاقد هاله) یا هاله

.)62و 61(کد شودشعاعی و مماسی مشاهده می
دیوار فیبر باریک تا خیلـی ضـخیم   :ضخامت دیوار فیبر

داراي مشخصـه  ي تنـه فیبرهـا اغلب باشد ولی ضخامت می
)"ب"و "الـف "6در شکل 70کد باشند (خیم میخیلی ض

ولی فیبرهاي ریشه پارانشیمی شکل بوده و از دیواره نـازك  
)."ب"6شکل در 68کداند (شدهتشکیل

عبـارت بـود از  تنهمتوسط طول فیبر متوسط طول فیبر: 
) و طول فیبر "الف"8در شکل 71کدمیکرون (86±450

8در شکل 71کدمیکرون (386±86ریشه عبارت بود از 
)."ب"

: پارانشیم طولی و نـوع پـراکنش آن در مقطـع عرضـی    
،"1تجمعـی –پراکنـده  "نوع در چوب تنه ازپارانشیم طولی

بـوده 3نـدي نامشـخص  وهمـراه آ و همچنین"2دور آوندي"
). "الـف "، 6و 2شـکلهاي  در 79و 78، 76کـدهاي (است

اي چـوب  بافـت زمینـه  طوري که قبالً اشاره شـد  ولی همان
پارانشیمی بوده و حتی دیواره فیبر آن بـه سـبب   اغلب ریشه 

-نمـی یـک تفکقابلاز پارانشیم نازکی بیش از حدي که دارد 

چنین نوعی باید و به)"ج"، 6و شکل "ب"، 2(شکل باشد
امـا  ؛ )Carlquist,1988(نما خواندپارانشیمفیبررا فیبرهایی 

سـادگی فیبـر را از   توان بـه میشده،وابري الیافهاي در الم
)."ب"، 8شکل (کرد پارانشیم به سبب بلندي آن تفکیک 

تـا  پهناي اشعه چوبی در چوب تنه از یـک  اشعه چوبی:
، الف ) و چوب ریشه منحصراً 7در شکل 97کدسه ردیف (

1  -Diffuse in aggregate
2- Vasicenteric
3  - Scanty Paratreachal

باشد.، ب) می7در شکل 96کدتک ردیفه (
تمامـاً در  هاي چـوبی  اشعهاشعه چوبی در برش شعاعی: 

هاي خوابیـده بـوده کـه    چوب تنه و ریشه به شکل مستطیل
در 104مبین بر همگن بودن اشعه چـوبی اسـت (مشخصـه    

).9شکل
ویـژه بـه هاي طولی وپارانشیمآوندها،هاي مطبق:سلول

در شکل 120(مشخصه به صورت مطبق ي آونديهاتراکئید
از یـک  هـیچ ولی در چوب ریشـه  شودمشاهده می، الف) 7

باشند.صورت مطبق نمیبهبافت چوبی اجزاء 
ــتارهکریســتال  ــکل (س ــاکریســتال:)Drusesاي ش ي ه

هـاي کنـاري پارانشـیم    در سـلول )Druses(اي شکل ستاره
) مشـاهده  "الـف "7در شـکل  144کـد  (هایا اشعهعرضی

ریشه چنین ویژگی مشاهده نشد اشعه چوبیولی درشود می
. البته اخـتالط  منشوري شکل مشاهده شدهاي ولی کریستال

در یجهدرنت،شودصمغ و کریستال مانع از درخشندگی آن می
هاي وابري شده قابل باشد ولی در المنمییترؤمقاطع قابل 

)."ب"، 10(شکل استیترؤ
ــود   ــدم وج ــا ع ــود ی ــوبدرونوج ــکنبیل داراي :چ اس

).202کدباشد (مشخص نمیچوبدرون
هاي پارانشیمی چوب ریشـه  سلولنشاسته:وجود ذرات 

باشد که در زیر نـور غیـر   اسکنبیل مملو از ذرات نشاسته می
عـادي ) و در زیر نور ب، 11شبیه جفت منافذ (شکل قطبی 

کــه خــود را اي بــودننشاســتهیــتماه) الــف، 11(شــکل 
).11سازند (شـکل  کامالً هویدا میبخشی 4ذرات صورتبه

ریشه ذرات نشاسته مشاهده نشد.برخالف در چوب تنه البته 
هاي الیـه  در مقطع عرضی تنه سلولهاي پوست:ویژگی

در حــال اکــه دیــواره آنهــییهــاســلولزاینــده (کــامبیوم)، 
قـدیمی  بافـت  شدن کامالً مشـهود و  (سوبرینی)ايپنبهچوب
هـاي  پنبه (پریدرم) در خارج پوست بـه همـراه سـلول   چوب

)، ، الـف، ج و د 12اسـت (شـکل   اسکلرئیدي کامالً مشخص 
باشـد  و پریدرمی نمیتنه زمختپوست ریشه همانند پوست 

، ب).12(شکل 
هــاي فیزیکــی (جــذب آب و نتــایج حاصــل از ویژگــی

:اسکنبیلچوب ساخته شده از تخته خرده چوبواکشیدگی) 
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که معرف مقاومت تخته در مقابل خمـش  خمشیمقاومت
مهمتـرین هـاي مقاومـت مکـانیکی    بوده و در میان ویژگـی 

خمشیمقاومتاي که از تختهاغلب مقاومت محسوب شده و 
هـاي مطلـوب و   اي بـا ویژگـی  مطلوبی برخوردار است تخته

. نتایج حاصـل  بندي نامفهوم است)(جملهمناسب خواهد بود
مقدار مقاومت به خمـش  ،مکانیکی خمش متوسطآزمون از 

پاسـکال  ) مگـا 85/7±31/0هاي ساخته شـده ( را در تخته
هـاي اتصـال خاصیت جذب آب به قـدرت  . نشان داده است

در مقابـل  شـده تشـکیل داخلی موجود در تخته و پیوندهاي 
تختـه  نفوذ آب مربوط است و مصرف میزان آب جذب شده 

مقدار باشد.در مقابل تغییرات رطوبت محیط میخرده چوب
ــاعت ( 24) و 32/52±65/3متوســط جــذب آب دو س

و همچنـین واکشـیدگی   درصـد )98/64±51/4سـاعت ( 
سـاعت 24و درصد ) 88/18±41/0ضخامت دو ساعت (

.)13(شکل نشان داده شده استدرصد )55/0±18/21(
اسکنبیل بـا ویژگـی   چوب درختچههاي آناتومیویژگی

دیگـر اعضـاي ایـن    هايویژگیو همچنین باریشهآناتومی
نیـز دارد. یهایتفاوت و شباهت) Polygonaceaeخانواده (

و چنـین  دوایر رویشی ریشه از وضوح تنه برخوردار نبـوده  
هاي دیگر نیز گزارش شده اسـت ویژگی در بسیاري از گونه

)Hitz,2008(.تـوان بـه   چوب را میعدم وجود تیل در برون
هـاي غلـیظ   تیـل .جوان بودن چوب بـرون مربـوط دانسـت   

دار در ریشه اسکنبیل بر خالف تنـه وجـود نـدارد کـه     صمغ
) در 1984همکـاران ( و Raoوجود چنین وضـعیتی توسـط   

جزئـی  هاي چوبی دیگر نیز گزارش شده است. تفـاوت  گونه
نظیر طـول و قطـر الیـاف و آونـد     الیافدر ویژگی بیومتري

باشد.بوده و چندان درخور اهمیت نمیجزئی ریشه و تنه 
واحـد سـطح در تنـه بـیش از ریشـه و      تعـداد آونـد در  

همچنین منافذ بین آوندي در چـوب ریشـه نسـبت بـه تنـه      
تفاوت قابل توجه دیگر در ساختار ریشه باشد. میترکوچک

باشد که مملو از هاي پارانشیمی مینسبت به تنه وجود سلول
همچنـین فیبرهـاي ریشـه شـبیه بـه      باشد. ذرات نشاسته می

ده کـه اصـطالحاً بـه آنهـا فیبرهـاي      هاي پارانشیمی بوسلول
اشعه چوبی ریشـه  . )Hess,1946(شود نما اطالق میپارانشیم

باشد.سه ردیفه میتا ، یکولی تنهتک ردیفه منحصراً 
ایـن خـانواده   اعضايدیگرآناتومی چوب،مطالعاتدر

هـا  که بعضی از این ویژگـی آمده استعملبهتوسط محققان 
مشاهده نشـد.  )Calligonum comosumدر گونه اسکنبیل (

ضخامت مـارپیچی در گونـه  رت بودند از: ها عبااین ویژگی
spp.Eriogonum ،)Carlquist & Hoekman, ؛)1985

ــوب ــه چ ــده پنب ــو مان ــه) Interxylary Corck(ت در گون
Polygonum glaucum)Kingsley, 1911; Metcalfe &

Chalk, وPolygonumعدم وجود اشعه در گونـه  ؛)1983
Chorizanthe)Bureau, و اشعه چوبی بسیار پهـن  )1957

,Cumbie)هــاي ایــن خــانوادهدر بعضــی از گونــه 1969)

)Yatsenko-Khmelevsky, در بلـــور منشـــوري؛)1954
Ruprechitaو Coccoloba ،Podopterisهــــاي گونــــه

)Carlquist, کـه در گونـه   مشترکیهايولی ویژگی.)1988
،نیـز یافـت شـد   آن هاي هم خـانواده  اسکنبیل و دیگر گونه

عبارت بودند از:
، Triplarisنمــــا در گونــــهفیبرهــــاي پارانشــــیم

)Hess,1946(ردیفه در گونه اشعه چوبی تک؛Coccoloba ،
)Yatsenko-Khmelevsky ــلیس در  )1954 ــود س و وج

Neomillspaughia ،Ruprechtia وSymmeria)James

& Ingle ;Carlquist,1988(ي آونـدي و تراکئیدها)1956

Neumann et al., هـاي  و ساختار مطبـق در سـلول  )2001
در تعدادي دیگـر  هاي پارانشیمیو سلولي آونديتراکئیدها

Polygonaceae)Carlquistهاي چوبی خـانواده از گونه &

Hoekman, هاي در پوست تنه این گونه بافت سلول.)1985
شود که باعث شده تا سفت و وان مشاهده میااسکلرئیدي فر

آن سخت و مشکل باشد.برداريمقطعزمخت و
خرده چوب گونه اسـکنبیل در  آمده ازدستبههمچنین نتایج 

ـ عنـوان بهساخت تخته خرده چوب  ـ ک مـاده اول ی ه مناسـب و  ی
ــرآورده ــدهب ــوبکنن ــاي مطل ــورد اشــاره درنیازه ــتاندارد م اس

(European Standard EN و حداقل مقادیر ایـن  باشدمی(312
در سـطح  کشت ایـن گونـه  رواز این، دهدمیاستاندارد را پوشش 

روان و همچنـین اسـتفاده از   هـاي شـن به دو منظور تثبیت وسیع
شود.توصیه مییچوبچندسازههاي فراوردهچوب آن در ساخت 
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) در اثر فشردگی بافت پیکاندوایر رویشی تنه (): Calligonum comosumدرختچه اسکنبیل (ریشه مقطع عرضی "ب"الف: مقطع عرضی تنه و -2شکل
نما ردیف فیبرهاي پارانشیموجود یک دلیل سختی به ) نامشخص و یا به عبارتی بسیار بهپیکاندوایر رویشی در ریشه (.تر استنسبت به ریشه واضحو فیبر ضخیم

و هستند ترفراوانتر و در تنه نسبت به ریشه ضخیم)F(هاباشند. فیبرمی)RVو قطورتر از آوندهاي ریشه (ترفراوان)SV(تنهآوندهايقابل تشخیص است.
نگاه کنید) ولی در ریشه تک ردیفه 7در تنه تک ردیفه و دو ردیفه (شکل )Rتر باشد. اشعه چوبی (تنه سستهمین موضوع باعث شده تا بافت ریشه نسبت به

گروهی نیز وجود دارند، ولی در ریشه از چنین صورتبهو همچنین ) یافتندRV(در جهت شعاعی آرایشیگاه) و SVصورت منفرد (بهدر تنه آوندها .باشدمی
باشد.میکرومتر می50"ب"و رومتر میک100"الف"خط مقیاس در .باشندتنوعی برخوردار نمی

در ریشه و تنه )SPV(سادهدریچه آوندي):Calligonum comosumترتیب مقطع شعاعی تنه و ریشه درختچه اسکنبیل (به:"ب"و "الف"-3شکل 
منافذ بین آوند و اشعه باشد، با این تفاوت که جفتآوندي یکسان میاي بین اي و اندازه آن با هالهاز نوع هالهآوندبین اشعه ومنافذ ؛ جفتچوب درختچه اسکنبیل

جفت منافذ بین آوندي است.،)(IVشود.مشاهده می) پیکان(شده در اشعه چوبی ریشهتکهتکههاي صمغباشد.از ریشه میتر و شفافتربزرگدر چوب تنه چوبی
میکرومتر است.100"ب"میکرومتر و در 50"الف"خط مقیاس در 

RV

G
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باًیتقرنوع متقابل از"الف "در )IVP(آونديجفت منافذ بین ):Calligonum comosum: مقطع شعاعی تنه درختچه اسکنبیل ("ب"و "الف"-4شکل
ن پارانشیم و آوند ارتباط برقرار یکه ب)پیکانساده (جفت منفذرانشیم طولی به همراه ایک سلول پ.باشدمیاز نوع متناوب و چندوجهی "ب"و در نردبانی شکل

میکرون است.25"ب"و "الف"خط مقیاس در مشخص است."الف"در شکل کند می

نوع متقابل از"الف "در )IVP(جفت منافذ بین آوندي):Calligonum comosum: مقطع شعاعی ریشه درختچه اسکنبیل ("ب"و "الف"-5شکل
خط مقیاس در شود.) مشاهده میپیکان(شده در اشعه چوبی ریشهتکهتکههاي نشاستهدانهاست. از نوع متناوب و چندوجهی"ب"نردبانی شکل و در باًیتقر

.باشدمیکرومتر می10"ب"میکرومتر و در 50"الف"
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چوب تنه برخالف در آوندهاي درون:مقطع عرضی چوب ریشه"ج"چوب تنه و مقطع عرضی درون"ب"،تنهچوببرونمقطع عرضی "الف"-6شکل 
باشد. رد مشهود در شکل میدر مقابل ریشه از مواتر بودن دیواره آوند چوب تنه و دیواره فیبرشود. ضخیممشاهده می)G(صمغو چوب ریشه چوببرون
میکرومتر است."50"خط مقیاس معرف باشد.) به همراه جفت منافذ بسیار ظریف مشخص میالف: پیکانشکل (کمی دور آوندي در )AP(هاي طولیپارانشیم

ولی در شودمشاهده میمطبق صورتبه)VT(يآوندهايتراکئیددر چوب تنه؛ ریشهچوبمقطع مماسی "ب"مقطع مماسی چوب تنه و "الف"-7شکل 
است،)Fاي چوب تنه فیبر (باشد. بافت زمینهدر ریشه تک ردیفه میکهیدرحال،ردیفه2) در تنه R(. اشعه چوبیوجود نداردگرا چوب ریشه تراکئید آوند

شود که در نور پالریزه نیز مشاهده میاي شکلکریستال ستارهاشعه هاي بزرگباشد. در سلولبا دیواره ضخیم می)APهاي طولی (ریشه پارانشیمکهیدرحال
.باشدمیکرومتر می"35"ب"میکرومتر و در 20"الف"خط مقیاس در نگاه کنید).10باشد (شکل درخشان می
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) APطولی (و پارانشیم)V(و آوند)F()، از فیبرVT(يتراکئید آوندتمایز؛ چوب ریشهوابري شده "ب"چوب تنه و نمونه وابري شده"الف"-8شکل 
میکرومتر است.25خط مقیاس معرف هستند.ترکوتاهولی بسیار )F(داراي ضخامت یکسان با فیبردر ریشه)AP(طولیهاي پارانشیم.مشخص است

هاي هاي چوبی تماماً به شکل مستطیلاشعه چوبی در برش شعاعی ریشه، در هر دو شکل اشعه"ب"و اشعه چوبی در برش شعاعی چوب تنه"الف"-9شکل 
لکه صورتبهدر اشعه چوبی ریشه بر خالف تنه یا سلیس )Drusesشکل (يابه همراه کریستال ستارهکه مبین بر همگن بودن اشعه چوبی است. صمغخوابیده بوده 

میکرومتر است.50خط مقیاس معرف .، ب را نگاه کنید)5(همچنین شکل شودکروي گرد مشاهده می
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، 7(همچنین شکل دهدنشان می(ب)در نمونه وابري شده تنه (الف) و ریشهتحت نور پالریژهبه شکل خاکروبه درخشان را لیسیکریستال و س"الف"-10شکل 
میکرومتر است.50خط مقیاس معرف را نگاه کنید).) پیکان(الف

ذرات "الف").پوالریزهقطبی شده (مقطع شعاعی چوب ریشه اسکنبیل در نور "ب"و مقطع شعاعی چوب ریشه اسکنبیل در نور غیر پوالریزه "الف"-11شکل 
میکرومتر است.30خط مقیاس معرف کامالً مشخص است.اي بودن آنماهیت نشاسته"ب"،ولی در نور پوالریزههاي سیاه پراکندهبه شکل لکهنشاسته 
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سکلرئیدياهايسلول)،Prدر پوست تنه پریدرم (مقطع مماسی پوست ریشه درختچه اسکنبیل."ب"درختچه اسکنبیل ومقطع عرضی پوست تنه "د"و "ج"، "الف"- 12شکل 
)Sc(هاي مادري کامبیوم) و سلولCa (شود مشاهده می) و در پوست ریشه پارانشیم عرضیR() و کریستالCrکرومتر استیم50معرف اسیخط مقشود.) مشاهده می.

در تخته خرده چوب ساخته شده از چوب درختچه اسکنبیل (%) و واکشیدگی ضخامت (%))، جذب آبMPa(خمشیمقاومت-13شکل 
Calligonum comosum)(چندسازه طبق هاي وردهافرنیازهاي مطلوب کنندهبرآوردههاي فیزیکی و مکانیکی. متوسط مقادیر ویژگی

دهد.و حداقل مقادیر این استاندارد را پوشش میباشدمیENاستاندارد 
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Abstract
Understanding the wood technological features depends on anatomical characteristics of the

wood itself. Unfortunately, researchers in Iran have not focused on this issue recently. There are
many trees and shrubs in the desert areas of Dasht-e Kavir and Dasht-e Lut whic woody
anatomical features are not yet studied.  We studied one of these species, Calligonum comosum
(Polygonaceae). Three mature shrubs were selected and small cubic samples of woody stem and
root were taken. Micro-sections were obtained with microtome and after dying with Astra-blue
and Safranin the sections were mounted in Canada balsa and the anatomical features were
investigated. The results showed that differences between roots and stems exist. The distinct
growth rings in the stems and indistinct rings in the roots, the presence of gums in the stems and
absence in the roots, and lower ray width of the stems compared to the roots were observed and
inherent characteristics that have been reported by other researchers were determined. The most
important difference between Calligonum comosum’s roots and stems is parenchyma-like fibers
in the thin-walled roots which cannot be distinguished from axial parenchyma. The ground
tissue of woody roots is parenchymatous cells full of starches, which probably can be related to
the drought situation of deserts. The bark of Calligonum comosum contains priderm and
sclereid cells which make the bark stiff and hard. Also the properties of particleboard produced
from Calligonum comosum’s wood showed that boards has at least technical characteristics of
European Standard EN 312 and hence the cultivation of this species for stoping of erosion of
soil is advised and it is suitable species for desertification and its wood can be used to produce
wood based panel.

Keywords: Calligonum comosum shrub, Wood anatomy, Root, Starch, particleboard.


