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  دهيچک

سـبزوار  حارث آباد منطقه  Haloxylon persicumتاغ  زرد چوب یکیزیو ف ییایمی، شیات آناتومین خصوصییبه منظور تع
بخـش   یمیشگاه شـ ید. نمونه ها جهت انجام مطالعات به آزمایقطع گرد انتخاب و یبه طور تصادف درختچه اصله از آن 4تعداد 

  قات علوم چوب و کاغذ البرز کرج انتقال داده شد. یتحق
 یکرون، قطـر حفـره سـلول   یم 61/13اف یال یکرون، قطر کلیم 2/336 اف چوب تاغیطول ال یات آناتومیخصوص یدر بررس

ب در هـم  یانجام گرفته  ضـر  يها يریبر اساس اندازه گ شد. يریکرون اندازه گیم 99/4اف یواره الیضخامت دکرون و یم 68/3
، واحـد  72/24ب برابر با یب مقاومت در برابر پاره شدن (رانکل) به ترتی(نرمش) و ضر يریب انعطاف پذی)، ضري(الغر یرفتگ
 محاسبه شد.درصد  71/2و  درصد 05/27

محلول در الکل  ی،  مواد استخراج %54/29لیگنین % ، 5/46سلولز  میانگین يچوب تاغ دارا ییایمیشات یخصوص یبررسدر 
ز یـ و ن % 92/6 محلـول در آب داغ  ی، مـواد اسـتخراج  %25/16)%1(محلول در سـود سـوزآور    ی،  مواد استخراج%37/7استن –

  باشد. ی% م27/1خاکستر 
متر مکعب، جرم مخصوص خشک سانتی گرم بر 02/1آن  يص ظاهرچوب تاغ ، جرم مخصو یکیزیات فیخصوص یدر بررس

با استفاده از طرح  د.ین گردییتع  متر مکعبسانتیگرم بر  913/0آن  یمترمکعب و جرم مخصوص بحرانسانتی گرم بر 004/1آن 
تجزیه و تحلیل  درختان محاسبه گردید. جهت میانمیانگین اندازه گیري ها  MSTAT-C کامل تصادفی  توسط نرم افزار آماري

  % استفاده شد.5نهایی از آزمون دانکن در سطح اعتماد 
  

   ، وزن مخصوصیکیزیات فی، خصوصییایمیات شی، خصوصیکیات آناتومیخصوصتاغ، زرد  :يدیکل يواژه ها
  

  مقدمه
% از 1انجـام شـده در کشـور سـاالنه      يطبق برآوردها

ابان حاصـل  یرود. ب یش میشدن پ یابانیبه سمت ب یاراض

جـاد  یدر اانسـان  باشد که  یم 1ییابان زایبه نام ب يده ایپد
کـه سـبب    ییتهایالرا دارد، به مجموعه فع یآن نقش اساس

اء یا در جهت احیشده و  یابان زائیا کاهش روند بیتوقف 
                                                

به فرایندي که موجب تخریب و زوال اکوسیستم هاي طبیعی گردیده و موجب   -1
کاهش تولید (بیوماس) در حد ظهور اشکال مختلف خاصه فرسایش بـادي گـردد   

  ).1بیابان زایی اطالق می شود(
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 ياز روشـها  یکیند. یگو یم ییابان زدایباشد ب یابانیب یاراض
و  ی، بذرپاشـ  يشامل نهالکـار  یکیولوژیت بیتثب ییابان زدایب

ت یـ که در حهت تثب ییاز گونه ها یکیقرق است. هم اکنون 
باشـد.   یم Haloxylon sppرود تاغ  یبه کار م یابانیب یاراض

نسـبتاً شـور    ينهـا یخشـک و زم  ين درخت با آب و هـوا یا
و  یسبک شن يار سازگار بوده و در خاکهایبس يریکو ینواح

کند.  ینمو م رشد و یخوبه ب یشن يتپه ها ين بر رویهمچن
ت یـ ر و تثبیدر رابطه با کـو  ییسزاه ت بیل از اهمین دلیبه هم

برخوردار است. درخت تاغ  يریروان در مناطق کو يشن ها
ر یل حفظ رطوبـت خـاك موجبـات رشـد و نمـو سـا      یدله ب
از  Haloxylonآورد. جـنس تـاغ    یرا فراهم م یعیاهان طبیگ

ــا جــ Chenopodiaceaeان یاســفناج خــانواده ــنس او تنه ن ی
ـ  یو درخت یاهان چوبیگ يخانواده است که دارا باشـد و   یم

دگاه چـوب  یـ ن جـنس از د یبه ا یت خاصیاهمن موضوع یا
درختـان   یستیرزید ،تیگر موارد با اهمیاز د دهد. یم یشناس
 یتنـابه عر میانه مقـاد یباشد که با هرس نمودن آن سـال  یتاغ م

  دهد. یم ار قراریچوب تاغ در اخت
خـود نشـان داد کـه بـه طـور       یدر بررسـ  )1375( یامان
گونه تـاغ در   یمیو اقل یشگاهیط مناسب رویدر شرا یعموم

ع بوده و از آن بـه  یرشد نسبتاً سر يسال دارا 1- 5ه ین اولیسن
بـه  سال رشـد متوسـط دارد. سـپس     10- 15بعد در محدوده 

ـ  ،شود یاز رشد آن کاسته م تدریج ن یکـه در سـن   يطـور ه ب
ــ ــال تق 15- 20ش از یبـ ــد  یرسـ ــف رشـ ــار توقـ ــاً دچـ   بـ

شـگاه متفـاوت   یبه گونه و رو با توجهن ین سنیگردد که ا یم
ــ يباشــد. و یمــ ــیــن بیهمچن ــدارد کــه د یان م  یســتیر زی
 15- 25حـدود   ينـه دامنـه ا  یط بهیتاغ در شـرا  یکیولوژیزیف

نقـش   ن موردیز گونه در ایشگاه و نیط رویسال است که شرا
ر یثتـأ از نظـر   یالفاء کند. عامل خشکسیتواند ا یم يمؤثر

  باشد. ین کننده مییتع یرشد متوسط تاغ عامل يرو

ـ  يبـرا  گزارش کرد کـه  ،)1376( یاهرنجان ن بـار  یاول
ن نهال زرد تاغ را در حارث آباد سبزوار یمهندس هنگ آفر

ران یروان ا يت شن هایکار تثب 1344غرس نمود و در سال 
 100در سـطح معـادل    يریاء مراتع کویبا عنوان طرح واح

هکتار در مناطق حارث آباد سبزوار استان خراسان آغاز شد. 
 یباشد ول یسال م 30تا  ط مساعدیعمر درخت تاغ در شرا

بنابر  شود یآن متوقف م یو بذرده یستم باردهیاز سال ب
قبل از سن  یستیاء درخت تاغ بایاح يبرا یطبق بررساین 

  اقدام گردد. آننسبت به هرس  یست سالگیب
خـواص   ی) در بررس1371ن گروبر(یو شوا پارساپژوه

چوب زرد تـاغ ، طـول    یعیو دوام طب یکیزی، فیساختمان
 317طـور متوسـط برابـر بـا     ه ار کوتاه و بیاف آن را بسیال
ــاهر یم ــوص ظ ــرون، وزن مخص ــر  014/1آن  يک ــرم ب گ

% و خاکسـتر  5/27ن یگنی%، ل5/48متر مکعب، سلولز یسانت
  % اعالم نموده اند.4/1آن را 

 يرو یو بارندگ یر انبوهیتاءث ی) در بررس1364ر (رهب
دست کاشـت، بـا توجـه بـه      يتاغزارها يرشد و سرسبز

هـر چـه    که داند یم يتاغ ضرور يها يجنگلکار یانبوه
ن جنگلها به منظـور کـاهش   یزودتر نسبت به تنک کردن ا
بـا تـاغ    ينـده جنگلکـار  یآ يرقابت اقدام و در برنامه هـا 

 یبر اساس تناسب با بارندگ یوهت حدود متعارف انبیرعا
  داند. یم ضروريهر منطقه را 

 يهایژگیاز و ياثر توام پاره ا ی) در بررس1366رهبر (
 يرشـد و سرسـبز   يرو یو بارندگ یخاك، انبوه یکیزیف

بافت خاك و  ینی، درجه سنگین انبوهیتاغ، عدم تناسب ب
زان آب قابل دسترس یساالنه مناطق که بر م یزان بارندگیم
گذارد را عامل  یدست کاشت تاغ اثر م يرختان، جنگلهاد

ها  ين جنگلکاریدرختان در ا يو کم رشد یپژمردگ یاصل
و  ياء دوباره و سرسبزین رو احید از ایافزا یداند و م یم
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 یش رشد تاغزارها مستلزم تنک کردن و کاهش انبوهیافزا
 یبافـت خـاك و بارنـدگ    ینیزان متناسب با سنگیآنها به م

  باشد. ینه در هر منطقه مساال

ـ  يریشگیپ ی) در بررس1375رهبر (  یا رفـع پژمردگـ  ی
ــار ــل  يتاغک ــل اص ــا، عام ــ یه ــک یپژمردگ   یدگیو خش
ـ  يتاغکار ، درجـه  یزان بارنـدگ یـ ن میها را عدم تناسب ب

 یداند و اضـافه مـ   ی، بافت خاك و سن درختان میانبوه
ر ییم است تغیکه قابل تنظ یدرجه انبوه يکند که به استثنا

  باشد. یسر نمیر عوامل میدر سا
 ينـه سـاز  یبه ی) در بررسـ 1374گران (یزارع زاده و د

ن مورد از یاول که دارد یان میتاغ ب يها يجنگلکار یانبوه
دســت  يدر جنگلهــا 1351تاغزارهــا در ســال  یپژمردگــ

 يهـا  ید. سابقه بررسیکاشت استان خراسان گزارش گرد
ـ  ر یـ مـرگ و م  و یدهـد کـه پژمردگـ    یانجام شده نشان م

آب  يت هــایمربـوط بــه محـدود   در اصــل درختـان تـاغ  
، یتوانـد از کمبـود بارنـدگ    یت مـ ین محـدود یباشد. ا یم

ـ اد خاك و یز یا مکش رطوبتیو  یانبوه ا اثـرات متقابـل   ی
  باشد.

ن یاف مهمتریال یکیومتریب ی) در بررس1355( یمانیسل
ول ن طیانگی، ميران از نظر کاغذ سازیا يگنوسلولزیمنابع ل

واره ی، ضخامت دياف، قطر حفره مرکزیال یاف، قطر کلیال
، 325ب برابـر بـا   یـ گونـه زرد تـاغ بـه ترت    ياف را بـرا یال

اه تـاغ بـه   یگونـه سـ   يکرون و برایم 8/4و  19/5، 66/14
کـرون انـدازه   یم 7/4و  07/8، 57/11، 425ب برابر با یترت
ـ  نموده است. يریگ  يب کاغذسـاز ین ضـرا ینامبرده همچن

ب رانکـل را  یب نرمش و ضـر ی، ضريب الغریز ضراعم ا
 65/33، واحد 16/22ب برابر با یگونه زرد تاغ به ترت يبرا

  نموده است. گزارش درصد 91/1و درصد 

خود با عنـوان   ی)، در بررس1376و همکاران ( ییطغرا
زد، یـ ران از منطقـه  یا يچوب تاغ ها یکیآناتوم يهایژگیو
 ياف و قطر حفره مرکـز یال یاف ، قطر کلین طول الیانگیم

  کرد. يریکرون اندازه گیم 9/3و  7/14، 427ب یرا به ترت
 يهــایژگیو ی)، در بررســ1382و همکــاران ( یــیطغرا

چوب تاغ منطقـه کرمـان ،    یکیو آناتوم ییایمی، ش یکیزیف
اه تاغ را مـورد مطالعـه   ید تاغ ، زرد تاغ و سیسه گونه سف

ـ ال یقطـر کلـ   اف،ین طول الیانگیقرار داد. نامبرده م اف و ی
، 336ب برابر بـا  یزرد تاغ به ترت يرا برا یقطر حفره سلول

ـ  يریکرون اندازه گیم 55/3و  6/14 ن ینموده است. همچن
ـ   ين وزن مخصـوص ظـاهر  یانگیم را  ی، خشـک و بحران

 867/0و  098/1، 248/1ب برابـر بـا   یزرد تاغ به ترت يبرا
ن یهمچن بردهنام نمود. يریمتر مکعب اندازه گیگرم بر سانت

بـه   ران، سلولز و خاکسـتر چـوب زرد تـاغ    یگنین لیانگیم
 يریـ % انـدازه گ 88/2% و 22/36%، 15/27ب برابر بـا  یترت

، نــرمش و  يب الغــرین ضــرایهمچنــ يو نمـوده اســت. 
 درصد 24، واحد 5/23ب یتاغ کرمان به ترت يرانکل را برا

 يب الغـر ین گزارش ضـر یمحاسبه نمود. در ادرصد  3و 
ـ تـاغ   يو بـرا  29تاغ کاشان  يبرا عنـوان شـده    3/29زد ی

  است.
ــرب زاده ( ــ1375ع ــاءث ی) در بررس ــایت  ير روش ه

دســت  يتاغزارهـا  يد سرسـبز یـ مختلـف هـرس در تجد  
توان مطمـئن بـود کـه هـرس      یمکه  دارد یان میکاشت ب

افت یکردن درختان تاغ پژمرده و زرد در جوان کردن و باز
ـ از مثر است و ؤآنها کامالً م یشاداب اعمـال   يمارهـا یان تی

قـه (کـف بـر کـردن) و تـاج      ین هرس از یقیشده به طور 
ن ی) در اییوماس هوای(حذف به طور متوسط دو سوم از ب

  د.ید گردییراستا تا
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دانشـمندان  گزارش کرده اسـت کـه   ، )1376( يلوفرین
  اه تـاغ ی، سـ  H. amodendronد تـاغ  یسه گونه سف یروس

 H. aphyllom   و زرد تـــاغH. persicum   را فقـــط
ـ دانشـمندان گ  یول ،شناسند یم  ماننـد  ییاه شـناس اروپـا  ی

Hebcof    ــانواده ــص خــ ــکاتلند متخصــ ــه در اســ کــ
Chenopodiaceae و  یاست و پروفسور احمد پارسا ، ثابت

داننـد کـه    یران را محقـق مـ  یگونه تاغ در ا 8ن وجود یمب
 ، یاه تاغ ، ترات ، رمسید تاغ ، سیعبارتند از: زرد تاغ ، سف

کـه انجـام    یقاتی، تغه و تاغ گردآلود. بر اساس تحق يبونر
ـ ا ين گونـه تـاغ هـا   یع الرشد تریگرفته سر ران زرد تـاغ  ی

H.persicum  ـ دوا ياست کـه دارا انه پهـن تـر در   یر سـال ی
باشـد.   یگـر مـ  ید ير تاغ هاینسبت به سا يط مساویشرا

است و  به خشکی مقاوم تر ر گونه هایگونه زرد تاغ از سا
  ران گسترده است.یگر تاغ در اید يشتر از گونه هایب یلیخ

زرد  ي) سـاختمان چوبهـا  1365و پارساپژوه ( يلوفرین
و  ییکاه تـاغ را از نقطـه نظـر آنـاتوم    ید تاغ و سـ یتاغ، سف

ژه چوب مور مطالعـه  یو جرم و یکیمکان يمقاومتها یبرخ
 گـرم بـر   10/1را ژه زرد تاغ یو مقرار دادند. نامبردگان جر

 09/1اه تـاغ  یسـ  يو بـرا  11/1د تاغ یسف ،مکعب سانتیمتر
  نمودند. يریمتر مکعب اندازه گ سانتیگرم بر

ــوب زاده (ی ــ1353عق ــوان    ی) در بررس ــا عن ــود ب خ
حاصـل از چـوب تـاغ بـه      يکاغـذها  یکیمکان يمقاومتها

ــاغ   ــه تـ ــت، دو گونـ   و H. ammodendronروش کرافـ
 H. aphyllum زان آلفـا  را مورد مطالعه قرار داد. نامبرده مب

بنـزن،  -محلـول در الکـل   ین، مواد اسـتخراج یگنیسلولز، ل
 یمحلــول در آب داغ، مــواد اســتخراج یمــواد اســتخراج

گونـه   ي% و خاکسـتر را بـرا  1محلول در سـود سـوز آور   
%، 5%، 2/4%، 35/28%، 7/32ب برابـر بـا   ید تاغ به ترتیسف
ـ اه تاغ به ترتیگونه س ي% و برا9/2% و 6/14 ب برابـر بـا   ی
% گزارش نمـوده  2/5% و %1/19، %1، %1/4، %4/30، 3/30

  است.
  

  مواد و روش ها  
  :ينمونه بردار -

سـتگاه حـارث آبـاد    یا يهـا  ياز تاغکار ينمونه بردار
سـتگاه حـارث آبـاد در    ید. ایـ شهرستان سبزوار انجام گرد

و در طول  یقه شمالیدق 14درجه و  36 ییایعرض جغراف
ارتفـاع   قـرار دارد،  یرققه شیدق 40درجه و  57 ییایجغراف

 100-200 یزان بارندگیباشد. م یمتر م 930ا یاز سطح در
منطقه طبق فرمول دومارتن  يمتر در سال و آب و هوایلیم

ـ  یابـان یجزو مناطق خشـک و ب  ـ باشـد. در ا  یم ن منطقـه  ی
تاغ به عنوان  يبوته ها یشمس 1344ن بار در سال ینخست

کاشته شـد  وان ر يت کننده شن هایو تثب يریاه کویک گی
ن منطقه وجود یتاغ در ا يهکتار جنگلها 52000و حدود 

شده  ییها یرانیبها و وینقاط دچار تخر یدارد که در بعض
به  Haloxylon persicumاصله درخت تاغ  4. تعداد ستا

ـ    یطور تصادف ان انتخاب و قطع شـدند. مشخصـات درخت
  آمده است. 1قطع شده در جدول 
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  درخت تاغ قطع شده ينمونه هامشخصات  -1جدول 
  متر)یقه (سانتیقطر   متر)ینه (سانتیقطر برابر س  متر)یارتفاع ( سانت  نمونه درخت

  1شماره 
  2شماره 
  3شماره 
  4شماره 

560  
440  
460  
520  

19  
21  
20  
19  

32  
31  
32  
31  

  
  اف:یابعاد ال يریه گانداز - 
شمارش از هـر   30تعداد اف یابعاد ال يریگ جهت اندازه 

ه یـ شمارش انجام و جهـت ته  120و در کل  انکدام از درخت
) 1945ن (یبـا روش فـرانکل   يق جدا سازیاز طرز یننمونه ها 

استفاده  يک به نسبت مساوید استیژنه و اسیمخلوط آب اکس
  .)16(دیگرد

 
  :   ییایمیش هايبیترک يریاندازه گ - 

 3تعـداد   تـاغ ساقه  ییایمیش ياهبیترک يریاندازه گجهت 
هـر کـدام از    ينمونـه بـرا   12از هر درخت و در کـل   نمونه
بـه    TAPPIيبا اسـتفاده از اسـتانداردها   ییایمیش ياهشیآزما

  :ر انجام شدیشرح ز
-T 257cmمش از دسـتورالعمل  60ه آرد چوب یتهبراي 

 استفاده شد.   88
ـ تهبـراي   از  یاز مـواد اســتخراج  يه پــودر چـوب عــار ی

 .استفاده شد T264 om 88  دستورالعمل
ـ انـدازه گ  يک برایترید نیروش اساز  مقـدار سـلولز    يری

  استفاده شد.
ـ یل يریاندازه گبراي   – T 222 omن از دسـتورالعمل  یگن

  استفاده شد.    88
 –محلـول در الکـل    یمـواد اسـتخراج   يریاندازه گبراي 

  استفاده شد.  T 204 om – 88 استن از دستورالعمل
ـ انـدازه گ بـراي   ـ  یمـواد اسـتخراج   يری ول در سـود  محل
  استفاده شد.  T 212 om – 88 % از دستورالعمل1سوزآور 

محلـول در آب داغ از   یمواد استخراج يریاندازه گبراي 
  استفاده شد.  T 207 om – 88 دستورالعمل

 T 211 زان خاکستر از دسـتورالعمل یم يریاندازه گبراي 

om – 88   .استفاده شد  
  : یو بحرانخشک  ،يظاهروزن مخصوص  يریاندازه گ - 

ـ اندازه گ يبرا  10تعـداد   يجـرم مخصـوص ظـاهر    يری
بـه ابعـاد    نمونـه   40از هر درخت و در کـل   یشینمونه آزما

روز  15ن نمونه ها بـه مـدت   ید. ایه گردیمتر تهیسانت 2×2×2
% 12قرار داده شد تا رطوبت نمونـه هـا بـه     تیزهمایدر اتاق کل

چـوب  م جرم یاز حاصل تقس يبرسد . جرم مخصوص ظاهر
ـ  خلل و فرج به دستبه حجم آن با تمام  ـ آ یم  یانیـ د. بـه ب ی

ر اســت، جــرم یرطوبــت پــذ يگــر چــون چــوب مــاده اید
زان درصد رطوبت چـوب در هنگـام   یبه م يمخصوص ظاهر

درصـد رطوبـت در طـی     رییو با تغپیدا کرده  یبستگ یبررس
  کند. یم زمان تغییر

نمونـه   10وزن مخصوص خشک تعداد يریاندازه گ يبرا
 2×2×2نمونـه بـه ابعـاد     40چوب از هر درخـت و در کـل   

دس و خشـک کـردن در   یطبق روش ارشـم  ه و یته سانتیمتر
ساعت  24وس و به مدت یدرجه سلس 103±2اتو با حرارت 

  انجام شد.
ـ ن یوزن مخصوص بحران يریاندازه گ يبرا  10ز تعـداد  ی

نمونـه بـه ابعـاد     40از هر درخـت و در کـل    یشینمونه آزما
ه و از روش موســوم بــه اشــباع کامــل یــمتر تهیســانت 2×2×2

ــه ــوط ب  H  اصــالح شــده توســط ) keylverthe )1959  مرب
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Polge, )1966 (  یوزن مخصـوص مـاده چـوب    يکه بـر مبنـا 
باشد استفاده  یمتر مکعب) میگرم بر سانت 5/1( يگنوسلولزیل

هـا در داخـل دو عـدد     کار ابتدا نمونـه  نیا ي. برا)17( دیگرد
سـاعت در   24قـرار گرفـت و بـه مـدت     گشـاد  بالن دهانـه  
م جوشانده شد، سپس نمونـه هـا خـارج و وزن    یحرارت مال

 103±2 اتو بـا حـرارت   داخل در ه نمونه هاید. آنگاه کلیگرد
 آنگـاه د. یـ ساعت خشـک گرد  24گراد به مدت  یدرجه سانت

  شد.  انجام یمحاسبه وزن مخصوص بحران
  
  يطرح آمار - 

تاغ  یکیزیو ف ییایمی، شیکیمن مشخصات آناتوییتع يبرا
 MSTAT-Cنـرم افـزار   بـا اسـتفاده از   یطرح کامل تصادفاز 

درختان  ينمونه ها میانزان اختالف یانجام گرفت تا م تحلیل

اطالعات  ییل نهایه و تحلیتجزدر  ک گونه  مشخص گردد.ی
  شد. استفاده% 5ز از روش دانکن در سطح اعتماد ین

  
  جينتا
  یکیات آناتومیخصوص -

اف، قطر حفـره  یال یاف، قطر کلین مطالعه طول الیدر ا
انـدازه   اف چـوب زرد تـاغ  یـ واره الیـ و ضخامت د یسلول

درخـت از   4ها مربوط بـه   يریشده است. اندازه گ يریگ
ـ اندازه گ بریرشته ف 30ن گونه بوده و در هرکدام از یا  يری

نتـابج  خالصـه  . اف)یـ رشـته ال  120( به عمل آمـده اسـت  
 2در جدول  يب کاغذ سازیو ضرا یکیمات آناتویخصوص

  آمده است.

  
  تاغزرد چوب  يب کاغذ سازیو ضرااف یال ابعادن یانگیم -2جدول 

  L/D 70/24 يب الغریضر  2/336  )میلیمتر( L اف یطول ال
  C/D×100 04/27ب نرمش یضر  61/13  کرون)ی(م Dاف یال یقطر کل

  2P/C  71/2ب رانکلیضر  68/3  کرون)ی(م C یقطر حفره سلول
    99/4  کرون)ی(م P افیال وارهیضخامت د

  
ه یـ تجزدانکن و  يگروه بندج ینتا :)L( افیطول ال

آمـده اسـت.    3اف زرد تاغ در جدول یانس طول الیوار
نمونـه   میـان غ اف تـا یطول الدهد که  ینشان م یبررس

ـ 5در سـطح اعتمـاد   درختان قطع شده  ـ  ی% معن  یدار م
ن یاف در بیاوت طول الاست که تف ین بدان معنیباشد. ا

زان انـدازه  یـ ن میبـاالتر وجـود دارد.  قطع شده درختان 
 کرون ویم 5/341با  2اف مربوط به نمونه یطول ال يریگ

 رد ویـ گ یدانکـن قـرار مـ    ياز گـروه بنـد   Aدر گروه 
کـرون  یم 1/331با  1زان آن مربوط به نمونه ین میکمتر

ـ  . قرار گرفته است Bکه در گروه  باشد یم ژوه پارسـا پ
 317را برابـر بـا   ن یمنطقه قزواف زرد تاغ ی) طول ال4(
) طـول  9( یمانینموده اسـت. سـل   يریکرون اندازه گیم
) 10( یـی کرون و طغرایم 325اف زرد تاغ را برابر با یال

 336اف زرد تــاغ منطقــه کرمــان را برابــر بــا یــطــول ال
 يریزان اندازه گیج با میند. که نتانمود گزارشکرون یم

ـ   دارد.  یهمخـوان کرون)یم 2/336( اغ سـبزوار شده بـا ت
ــ) طــول ال10( یــیطغرا ــاغ منطقــه ی ــاف ت  427زد را  ی

 نموده است. گزارشکرون یم



...بررسی خصوصیات آناتومیکی ، شیمیایی و فیزیکی چوب زرد تاغ  84

  چوب تاغ افیطول الانس یه واریتجز دانکن و يگروه بند جدول -3جدول 
ن طول یانگیم

اف یال
  میکرون)(

 يگروه بند
  دانکن ییالفبا

ر ییمنابع تغ
)s.o.v(  

  يدرجه آزاد
 )df(  

مجموع 
  )ss(مربعات 

ن یانگیم
  )ms(مربعات 

f   
  محاسبه

F  
  %)5جدول (

1/331  
5/341  
2/340  
0/332  

B 
A 
A 
B  

  ماریت
  خطا

3  
116  

47/2630  
73/24546  

82/876  
61/211  

144/4  
-  

68/2  
-  

  CV =(33/4%(رات ییب تغیضر  2/27177  119  کل
  

  
تجزبـه  دانکن و  يگروه بندجدول  :)D( افیال یقطر کل

ـ  شـان نج یآمده است. نتا 4اف در جدول یانس قطر الیوار  یم
 میـان  اف دریـ قطر ال يریاندازه گ% 5 اعتماددر سطح  دهد که

ـ  یمعناختالف  يدارادرختان  زان یـ ن میبـاالتر باشـد.   یدار م
) Aکرون (یم 6/14با 1اف مربوط به نمونه یقطر ال يریاندازه گ
باشد.  ی) مB( کرونیم 6/12با  2ن آن مربوط به نمونه یو کمتر

کـرون و  یم 66/14اف زرد تاغ را برابر با ی) قطر ال9( یمانیسل
 6/14اف زرد تاغ منطقه کرمان را برابر با ی) قطر ال11( ییطغرا

ن ی) همچنــ10( یـی نمــوده انـد. طغرا  يریـ کـرون انـدازه گ  یم
 کـرون گـزارش نمـوده اسـت.    یم 7/14زد را یـ اف تاغ یالقطر

کرون محاسبه شد.یم 61/13 یسن برریاف در این قطر الیانگیم

  
  چوب تاغ افیانس قطر الیه واریتجزدانکن و  يگروه بندجدول  - 4جدول 

 قطرن یانگیم
  افیال

   (میکرون)

 يگروه بند
  دانکن ییالفبا

ر ییمنابع تغ
)s.o.v(  

  يدرجه آزاد
 )df(  

مجموع 
  )ssمربعات (

ن یانگیم
  )msمربعات (

f   
  محاسبه

F  
  %)5جدول (

6/14  
6/12  
6/13  
63/13  

A 
B 

AB 

AB 

  ماریت
  خطا

3  
116  

025/60  
58/696  

01/20  
01/6  

33/3  
 --  

68/2  
 --  

  CV=( 01/18%رات (ییب تغیضر  59/756  119  کل

  
ه یتجزدانکن و  يگروه بندج ینتا :)C( یقطر حفره سلول

آورده شده  5اف تاغ در جدول یال یانس قطر حفره سلولیوار
 ها در يرین اندازه گینگاین میدهد که ب یج نشان میاست. نتا

باشد (در سطح  یم دار یدرختان قطع شده اختالف معن میان
 یقطـر حفـره سـلول    يریـ زان اندازه گین میباالتر %).5اعتماد 

ن آن مربـوط  ی) و کمترAکرون (یم 57/4با  1مربوط به نمونه 

) قطـر  9( یمانیسـل  باشـد  ی) مBکرون (یم 9/2با  2به نمونه 
کـرون اعـالم کـرده    یم 19/5ا برابـر  زرد تـاغ ر  يحفره مرکز
 يبـرا  يدازه قطر حفـره مرکـز  ن) ا11) و (10( ییاست. طغرا
تاغ از منطقـه کرمـان را    يکرون و برایم 9/3زد را یتاغ منطقه 

ج حاصل ینموده است، که با نتا يریاندازه گ کرونیم 55/3
 دارد یکرون) همخوانیم 68/3( قین تحقیاز ا
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  چوب تاغ افیال یانس قطر حفره سلولیه واریتجزدانکن و  يگروه بندجدول  - 5جدول .
قطر ن یانگیم

  میکرون)(حفره 
 يگروه بند

  دانکن ییالفبا
ر ییمنابع تغ

)s.o.v(  
  يدرجه آزاد

 )df(  
مجموع 
  )ssمربعات (

ن یانگیم
  )msمربعات (

F  
  محاسبه 

f   
  %)5جدول ( 

57/4  
9/2  
7/3  
57/3  

A  
C 

B 

B 

  ماریت
  خطا

3  
116  

23/42  
73/173  

08/14  
5/1  

4/9  
 --  

68/2  
 --  

  CV =(23/33%رات (ییب تغیضر  97/215  119  کل

  
دانکن  يگروه بندجدول  :)P( افیواره الیضخامت د

 6 اف در جـدول یـ واره الیـ انس ضـخامت د یـ ه واریتجزو 
ـ  یج بررسیآورده شده است. نتا  میـان دهـد کـه    ینشان م

 یمعن% اختالف 5ها در سطح اعتماد  يرین اندازه گیانگیم
 ياف را برایواره الی) ضخامت د9( یمانیباشد. سل یمندار 

) 10( یـی کرون گزارش نموده اسـت. طغرا یم 8/4زرد تاغ 
 يکرون و برایم 4/5زد یتاغ  ياف را برایواره الیضخامت د

کرون گزارش نموده اسـت. کـه از   یم 5/5) 11تاغ کرمان (
شـتر  یب یکـرون کمـ  ی) م99/4(ق ین تحقیج حاصل از اینتا

  است.
  

  اف چوب تاغیواره الیانس ضخامت دیه واریتجزدانکن و  يگروه بندجدول  - 6جدول 
د ا  ضن یانگیم

  (میکرون)
 يگروه بند

  دانکن ییالفبا
ر ییمنابع تغ

)s.o.v(  
  يدرجه آزاد

 )df(  
مجموع 

  )ss(مربعات 
ن یانگیم

  )ms(مربعات 
F  

  محاسبه 
f    

  %)5جدول (

17/5  
82/4  
95/4  
03/5  

A 

A 

A 

A 

  ماریت
  خطا

3  
116  

94/1  
55/161  

65/0  
39/1  

47/0  
 --  

68/2  
 --  

  CV =(64/23%رات (ییب تغیضر  49/163  119  کل

  
  ییایمیات شیخصوص
 ین، مـواد اسـتخراج  یگنیزان سلولز، لین مطالعه میدر ا

محلـول در   ی%، مواد اسـتخراج 1محلول در سود سوزآور 
ــل ــتخراج  -الک ــواد اس ــتن، م ــول در آب داغ و  یاس محل

شـده اسـت. انـدازه     يریـ اکستر چوب زرد تاغ اندازه گخ

از ن گونـه بـوده و   یـ درخـت از ا  4هـا مربـوط بـه     يریگ
 12(در کل بعمل آمده است  يریتکرار اندازه گ 3هرکدام 

در جـدول   ییایمیات شـ یج خصوصـ ینتـا خالصه . )تکرار
  آمده است. 7شماره 
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  چوب تاغ ییایمیشهاي بین درصد ترکیانگیم -7جدول
 یمواد استخراج  ن (%)یگنیل  ز (%)سلول

محلول در سود سوز 
  % (%)1آور 

 یمواد استخراج
 –محلول در الکل 

  استن (%)

 یمواد استخراج
محلول در آب داغ 

(%)  

  خاکستر (%)

50/46  54/29  25/16  37/7  92/6  27/1  
    

انس یـ ه واریـ تجزدانکـن و   يگـروه بنـد  ج ینتا سلولز:
 نشـان  یررسـ بده است. آورده ش 8زان سلولز در جدول یم
درصـد سـلولز در    يریـ ن اندازه گیانگیم که میان دهد یم

ـ 5درختان قطع شده در سطح اعتماد  میان  ی% اختالف معن
سلولز مربوط بـه   يریزان اندازه گین میباالتر باشد. یدار م
) Aدانکـن در گـروه (   ي% و در گروه بنـد 2/47 با 4نمونه

بــا  2نمونـه  ن آن مربـوط بــه یقـرار گرفتـه اســت و کمتـر   

) قـرار گرفتـه اسـت.    Bباشد کـه در گـروه (   ی% م53/45
% ، 5/48ن سلولز زرد تاغ را برابر بـا  یانگی) م4پارساپژوه (

% 7/32) برابر با 15عقوب زاده (ی% و 22/36) 11( ییطغرا
ـ (آلفا سلولز) اعالم نموده اند ، کـه م  ـ انـدازه گ  نیانگی  يری

پارسـا   يهـا  یج بررسی%) از نتا5/46ق (ین تحقیشده در ا
ــدک  ــژوه ان ــر و از طغرا یپ ــیکمت ــتر مــ یب ی ــد. یش باش

  
  زان سلولز چوب تاغیانس میه واریتجزدانکن و  يگروه بندجدول  - 8جدول 

سلولز ن یانگیم
  )%درختان(

 يگروه بند
  دانکن ییالفبا

ر ییمنابع تغ
)s.o.v(  

  يدرجه آزاد
)df(  

مجموع 
  )ss(مربعات 

ن یانگیم
  )ms( مربعات

f   
  سبهمحا

f   
  %)5جدول ( 

68/46  
53/45  
6/46  
2/47  

B  
C  
B 

A 

  ماریت
  خطا

3  
8  

4/4  
32/3  

47/1  
42/0  

53/3  
 --  

07/4  
 --  

 CV =(39/1%رات (ییب تغیضر  72/7  11  کل

  
 

ن یانگیـ انس میـ ه واریتجزدانکن و  يگروه بند ن:یگنیل
نشـان   یآورده داده شده است. بررسـ  9ن در جدول یگنیل
 میانن در یگنیل يها يرین اندازه گینگایم میاندهد که  یم

ـ باشـد.   یمندار  ی% معن5تماد عدرختان در سطح ا در  یول
شـده اسـت .    ين اختالف طبقه بنـد یدانکن ا يگروه بند

ـ یل يریـ زان اندازه گین میباالتر  2ن مربـوط بـه نمونـه    یگن

) قـرار  Aدانکـن در گـروه (   ي% و در گـروه بنـد  11/30با
% 86/28بـا   4وط بـه نمونـه   ن آن مربیگرفته است و کمتر

سـه  یمقا) قـرار گرفتـه اسـت.    Bباشـد کـه در گـروه (    یم
%) 54/29( ین بررسین ایگنیل درصد ير ین اندازه گیانگیم

ــاپژوه ( ــا پارس ــی%، طغرا5/27) 4ب ــ% و ن15/27) 11( ی ز ی
 .شتر استیب یاندک %35/28) 15عقوب زاده (ی
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  وب تاغن چیگنیزان لیانس میه واریجدول تجز - 9 جدول
لیگنین ن یانگیم

  )%( درختان
 يگروه بند

  دانکن ییالفبا
ر ییمنابع تغ

)s.o.v(  
  يدرجه آزاد

 )df(  
مجموع مربعات 

)ss(  
ن مربعات یانگیم

)ms(  
f   

  محاسبه
F  

  %)5جدول (

69/29  
11/30  
52/29  
86/28  

B  
A 
B 
C 

  ماریت
  خطا

3  
8  

42/2  
11/3  

81/0  
39/0  

07/2  
 --  

07/4  
 --  

  CV =(11/2%رات (ییتغب یضر  43/5  11  کل
  

  
ج ینتـا  %:1محلول در سود سوز آور  یمواد استخراج

 یزان مواد استخراجیانس میه واریتجزدانکن و  يگروه بند
آورده شـده   10% درجـدول  1محلول در سـود سـوز آور   

 میـان % 5 دهد که در سطح اعتمـاد  ینشان م یررسباست. 
دار  یف معندرختان اختال میانها در  يرین اندازه گیانگیم
ـ  يگروه بند یبررس باشد. یمن دهـد کـه    یدانکن نشان م

محلـول در   یمـواد اسـتخراج   يریـ زان اندازه گین میباالتر

و در گروه  %67/16 با 2% مربوط به نمونه 1سود سوزآور 
ن آن ی) قرار گرفته است و کمتـر Aدانکن در گروه ( يبند

) B(باشـد کـه در گـروه     ی% م67/15ا ب 4مربوط به نمونه 
ن یـ ن بدسـت آمـده در ا  یانگیـ سـه م یمقا .قرار گرفته است

شــده توســط  يریــن انــدازه گیانگیــ% از م25/16ق یــتحق
 شتر استیب یاندک  ،%6/14) 15عقوب زاده (ی

  
  %1محلول در سود سوزآور  یزان مواد استخراجیانس میه واریتجزدانکن و  يگروه بندجدول  - 10جدول

م ا م د ن یانگیم
 %1س س 

  )%( ندرختا

 يگروه بند
  دانکن ییالفبا

ر ییمنابع تغ
)s.o.v(  

 يدرجه آزاد
 )df(  

مجموع مربعات 
)ss(  

ن مربعات یانگیم
)ms(  

F  
  محاسبه

 f   
  %)5جدول (

33/16  
67/16  
33/16  
67/15  

AB 

A 

AB 

B 

  ماریت
  خطا

3  
8  

58/1  
67/10  

53/0  
33/1  

4/0  
 --  

07/4  
 --  

  CV =(11/7%رات (ییب تغیضر  25/12  11  کل

  
گروه ج ینتا استن: –محلول در الکل  یمواد استخراج

 یزان مـواد اسـتخراج  یـ انس میـ ه واریـ تجزدانکن و  يبند
آورده شـده اسـت.    11استن  درجدول  –محلول در الکل 

ن یانگیم میان% 5دهد که در سطح اعتماد  ینشان م یررسب
ـ    میان ها در يریاندازه گ ـ  یدرختـان اخـتالف معن  یدار م
محلـول   یمواد استخراج يریزان اندازه گیمن یباالترباشد. 

 ي% و در گروه بند8با  4استن مربوط به نمونه  -در الکل 
ن آن مربوط ی) قرار گرفته است و کمترAدانکن در گروه (

) قرار گرفته Cباشد که در گروه ( ی% م33/6با  2به نمونه 
 محلول در یزان مواد استخراجی) م15عقوب زاده (یاست 

نموده است، که از  گزارش  %2/4تاغ  يرا برا نزنب –الکل 
  ) کمتر است.37/7ق (ین تحقیجه حاصل از اینت
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  استن -محلول در الکل یمواد استخراجزان یانس میه واریتجزدانکن و  يگروه بندجدول  - 11جدول 
م ا م ن یانگیم

ا  -د ا
  (%)درختان

 يگروه بند
  دانکن ییالفبا

ر ییمنابع تغ
)s.o.v(  

  يدرجه آزاد
 )df(  

مجموع 
  )ssمربعات (

ن یانگیم
  )msمربعات (

f   
  محاسبه

 F  
  %)5جدول (

37/7  
33/6  
78/7  
0/8  

B 

C 

A 

A 

  ماریت
  خطا

3  
8  

89/4  
62/1  

63/1  
2/0  

04/8  
 --  

07/4  
 --  

  CV =(11/6%رات (ییب تغیضر  51/6  11  کل

  
 يگـروه بنـد  ج ینتا محلول در آب داغ: یمواد استخراج

محلول در آب  یزان مواد استخراجیمانس یه واریتجزدانکن و 
 ینشـان مـ   یررسبآورده شده است.  12داع درجدول شماره 

هـا در   يریاندازه گ نیانگیم میان% 5دهد که در سطح اعتماد 
 يگروه بنـد  یبررسباشد.  یمندار  ین درختان اختالف معنیب

مـواد   يریـ زان انـدازه گ یـ ن میدهد که بـاالتر  یدانکن نشان م
% و 33/7بـا   3در آب داغ مربوط به نمونه  محلول یاستخراج

ن ی) قرار گرفته است و کمترAدانکن در گروه ( يدر گروه بند
باشد که در گروه  ی% م67/6با  4و  2يآن مربوط به نمونه ها

)B .ق ین تحقین بدست آمده در ایانگیسه میمقا) قرار گرفته اند
 )15(عقوب زاده یشده توسط  يرین اندازه گیانگی% از م92/6

اعـالم  % 5 محلـول در آب داغ را  یزان مـواد اسـتخراج  یکه م
  شتر است.یب یاندک نموده است 

  
  محلول در آب داغ یمواد استخراجزان یانس میه واریتجزدانکن و  يگروه بندجدول  - 12جدول 

م ن یانگیم
ا م د آ د 

  (%)درختان

گروه 
 ییالفبا يبند

  دانکن

ر ییمنابع تغ
)s.o.v(  

 يدرجه آزاد
)df(  

مجموع 
  )ssمربعات (

ن یانگیم
  )msمربعات (

f 
  محاسبه

F  
جدول 

)5(%  
00/7  
67/6  
33/7  
67/6  

AB  
B  
A  
B 

  ماریت
  خطا

3  
8  

92/0  
00/8  

31/0  
00/1  

31/0  
 --  

07/4  
 --  

  CV =(46/14%رات (ییب تغیضر  92/8  11  کل

  
انس یـ ه واریـ تجزدانکـن و   يگـروه بنـد  ج ینتا خاکستر:

 یررسـ بآورده شـده اسـت.    13خاکستر چوب تاغ درجدول 
ـ م میـان % 5دهد که در سطح اعتمـاد   ینشان م ن انـدازه  یانگی

ن یباالتر باشد. یم دار یدرختان اختالف معن میانها در  يریگ
% و در 43/1بـا   4خاکستر مربوط به نمونه  يریزان اندازه گیم

ن آن ی) قرار گرفته است و کمترAدانکن در گروه ( يگروه بند

) قـرار  Cباشد کـه در گـروه (   ی% م08/1با  3مربوط به نمونه
زان خاکستر چـوب زرد تـاغ را   ی) م4پارساپژوه ( گرفته است

 % 9/2)15عقـــوب زاده ( ی% و 88/2) 11( یـــی % ، طغرا4/1
ق ین تحقیزان خاکستر بدست آمده در ای(م نمودند گزارش

  باشد). ی% م27/1
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  چوب تاغ خاکسترزان یانس میه واریجدول تجز - 13جدول 

 اکسترخن یانگیم
  (%) درختان

 يگروه بند
  دانکن ییالفبا

ر ییمنابع تغ
)s.o.v(  

  يدرجه آزاد
 )df(  

مجموع مربعات 
)ss(  

ن مربعات یانگیم
)ms(  

f   
  محاسبه

F  
  %)5جدول (

3/1  
08/1  
28/1  
43/1  

B  
C 

B 

A  

  ماریت
  خطا

3  
8  

19/0  
071/0  

06/0  
01/0  

92/6  
 --  

07/4  
 --  

  CV =(42/7%رات (ییب تغیضر  26/0  11  کل

 
  یکیزیات فیخصوص 

ــدر ا ــه می ــن مطالع ــاهریانگی ،  ين وزن مخصــوص ظ
شده اسـت.   يریچوب زرد تاغ اندازه گ  یخشک و بحران

ن گونه بـوده و از  یدرخت از ا 4ها مربوط به  يریاندازه گ

مـورد   40( عمل آمده استب يریتکرار اندازه گ 10هرکدام 
ـ اندازه گ در  یکـ یزیات فیج خصوصـ ینتـا خالصـه  .  )يری
  .آمده است 14جدول 

.  
  چوب تاغ یکیزیات فین خصوصیانگیم -14جدول 

   يوزن مخصوص ظاهر
  متر مکعب)ی(گرم بر سانت

  وزن مخصوص خشک 
  متر مکعب)ی(گرم بر سانت

  یوزن مخصوص بحران
  متر مکعب) ی(گرم بر سانت

03/1  004/1  913/0  
  

 دانکـن و  يگـروه بنـد   جینتا :يوزن مخصوص ظاهر
چوب زرد تاغ در  يانس وزن مخصوص ظاهریواره یتجز

 میـان دهـد کـه    ینشـان مـ   یآمده است. بررس 15جدول 
درختان در سـطح اعتمـاد    میانها در  يرین اندازه گیانگیم
ن اخـتالف در گـروه   یزان ایم اما .باشد یمندار  یمعن  5%

زان اندازه ین میشده است که باالتر يدانکن طبقه بند يبند
بـا   2مربـوط بـه نمونـه      يظـاهر وزن مخصـوص   يریگ

دانکـن   يمتر مکعب  و در گروه بنـد یگرم بر سانت 032/1
ن آن مربـوط بـه   ی) قرار گرفته اسـت و کمتـر  Aدر گروه (

باشد که در  یمتر مکعب  میگرم بر سانت 017/1با  1نمونه 
) وزن مخصوص 4پارساپژوه () قرار گرفته است. Bگروه (

متر مکعـب  یبر سانت گرم 014/1چوب زرد تاغ را  يظاهر
را  يرین اندازه گی) ا11( یینموده است. طغرا يریاندازه گ

متر یگـرم بـر سـانت    248/1زرد تاغ کرمـان برابـر بـا     يبرا
متر مکعب اعالم یگرم بر سانت 1/1) 14( يلوفریمکعب و ن
متر یگـرم بـر سـانت    03/1ق (یـ ن تحقیجه ایکه نتنموده اند. 

و از  يلوفریساپژوه و نپار يها يریاندازه گ مکعب) مشابه
  کمتر است. ییطغرا يریاندازه گ
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  (گرم بر سانتیمتر مکعب) چوب تاغ يانس وزن مخصوص ظاهریه واریتجزدانکن و يگروه بندجدول  - 15جدول 
 و م ظن یانگیم

  درختان
 يگروه بند

  دانکن ییالفبا
ر ییمنابع تغ

)s.o.v(  
  يدرجه آزاد

)df(  
مجموع مربعات 

)ss(  
ربعات ن میانگیم

)ms(  
f   

  محاسبه
F  

  %)5جدول (

017/1  
032/1  
025/1  
024/1  

B 

A 

AB 

AB 

  ماریت
  خطا

3  
36  

9/1142  
6/22924  

97/380  
79/636  

6/0  
 --  

84/2  
 --  

  CV =(46/2%رات (ییب تغیضر  5/24067  39  کل

  
دانکـن و   يگـروه بنـد  ج ینتـا  وزن مخصوص خشک:

انس وزن مخصوص خشک چوب زرد تـاغ در  یه واریتجز
ـ  یآمده است. بررس 16دول شماره ج دهـد کـه    ینشان م

درختـان در سـطح    میـان ها در  يرین اندازه گیانگیم میان
 يریـ زان اندازه گین میباالترباشد.  یدار م ی% معن5اعتماد 

گـرم   007/1با  1وزن مخصوص خشک  مربوط به نمونه 
) Aدانکـن در گـروه (   يودر گروه بند متر مکعبیبر سانت

 001/1با  3ن آن مربوط به نمونه یت و کمترقرار گرفته اس
) قـرار  Cباشد که در گـروه (  یمتر مکعب  میگرم بر سانت

) وزن مخصوص خشـک چـوب   11( ییطغراگرفته است. 
متـر مکعـب    یگرم بر سـانت  098/1زرد تاغ کرمان برابر با 

ن یـ حاصـل از ا ن یانگیـ مجـه  یاعالم نموده است. کـه از نت 
  شتر است.ی) ب004/1ق(یتحق

   
  

  (گرم بر سانتی متر مکعب)انس وزن مخصوص خشک چوب تاغیه واریجدول تجز - 16جدول 
و م خ ن یانگیم

  درختان
 يگروه بند

  دانکن ییالفبا
ر ییمنابع تغ

)s.o.v(  
  يدرجه آزاد

 )df(  
مجموع مربعات 

)ss(  
ن مربعات یانگیم

)ms(  
F  

  محاسبه 
F  

  %)5جدول (

007/1  
004/1  
001/1  
004/1  

A  
B 

C 

B 

  رمایت
  خطا

3  
36  

48/157  
9/100  

49/52  
80/2  

73/18  
 --  

84/2  
 --  

  CV =(17/0%رات (ییب تغیضر  38/258  39  کل

 
دانکـن و   يگـروه بنـد  ج ینتا :یوزن مخصوص بحران

چوب زرد تاغ در  یانس وزن مخصوص بحرانیه واریتجز
 میـان دهـد کـه    ینشـان مـ   یآمده است. بررس 17جدول 

درختان در سـطح اعتمـاد    انمیها در  يرین اندازه گیانگیم
وزن  يریـ زان انـدازه گ ین میباالترباشد.  یدار م یمعن  5%

گـرم بـر    919/0بـا   1مربوط به نمونـه   یبحرانمخصوص 
) قرار Aدانکن در گروه ( يدر گروه بند متر مکعب ویسانت

گرم  907/0با  3ن آن مربوط به نمونه یگرفته است و کمتر
) قـرار گرفتـه   Cر گروه (باشد که د یمتر مکعب میبر سانت

ـ ) ا11( ییطغرا .است زرد تـاغ   يرا بـرا  يریـ ن انـدازه گ ی
 متر اعالم نمـوده اسـت  یگرم بر سانت 867/0کرمان برابر با 

گــرم بــر  913/0 ( ین بررســیــجــه حاصــل از ایکــه از نت
  .کمتر است یاندک )متر مکعبیسانت
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  (گرم بر سانتیمتر مکعب) چوب تاغ یصوص بحرانانس وزن مخیه واریتجز دانکن و يگروه بند جدول - 17جدول 
و م ب ن یانگیم

  درختان
 يگروه بند

  دانکن ییالفبا
ر ییمنابع تغ

)s.o.v(  
  يدرجه آزاد

 )df(  
مجموع مربعات 

)ss(  
ن مربعات یانگیم

)ms(  
f   

  محاسبه
F  

  %)5جدول (

919/0  
913/0  
907/0  
913/0  

A 

B 

C 

B 

  ماریت
  خطا

3  
36  

001/0  
002/0  

000/0  
000/0  

72/3  
 --  

84/2  
 --  

  CV =(88/0%رات (ییب تغیضر  003/0  39  کل

  
  يريجه گيبحث و نت
و وزن مخصـوص از   ییایمیشـ  هـاي بیترکاف، یابعاد ال

ـ  يگنوسلولزیات مهم مواد لیخصوص  شـوند.  یمحسوب م
 یکـ یزیو ف ییایمی، شیکیات آناتومیق خصوصین تحقیدر ا

 یبررسـ  چوب زرد تاغ از منطقه حارث آباد سبزوار مورد
اصـله درخـت زرد تـاغ     4ن منظور تعداد یقرار گرفت، بد

طرح کامل با استفاده از  ییل نهایه و تحلیتجزد. یقطع گرد
انجـام گرفـت تـا     MSTAT-Cوسط نـرم افـزار   ت یتصادف

ـ  میانها در  يریزان اختالف اندازه گیم مشـخص   ان درخت
 يطبقـه بنـد   يدانکـن بـرا   ییالفبـا  يگـروه بنـد   ازگردد. 
  استفاده شد. هااختالف

ــ ــ یدر بررس ــاتومیخصوص ــاغ،  یات آن ــوب زرد ت چ
ـ ال یاف، قطـر کلـ  یـ طول ال ين هایانگیم اف، قطـر حفـره   ی

ب برابـر بـا   یـ آن بـه ترت  یواره سلولیو ضخامت د یسلول
شـد.   يریـ کرون اندازه گیم 99/4و  68/3، 61/13، 2/336

 یب در هـم رفتگـ  یبا استفاده از اعداد بدسـت آمـده ضـر   
ـ ین ضریمحاسبه شد. ا واحد 72/24بر ) برا ي(الغر ن یب ب
ن تـر باشـد   ییباشد و هرچـه عـدد پـا    یر مییمتغ 150-20

کمتـر   بدسـت آمـده  بـر  یا تخته فیکاغذ  یکیمقاومت مکان
(نـرمش) برابـر بـا     يریب انعطـاف پـذ  یضـر  خواهد بود.

ـ ین ضـر یمحاسبه شد. ا درصد 05/27 ـ متغ 5-90ن یب ب ر ی
ره شـدن (رانکـل)   ب مقاومت در برابـر پـا  یضر باشد. یم

ـ . ادرصد محاسبه شـد  71/2برابر با  ـ یـ ب نین ضـر ی ن یز ب
ب بدسـت آمـده بـا    یسه ضرایباشد. مقا یر میمتغ  100-0

ب یزرد تـاغ ، ضـر   يب را بـرا ین ضرای) که ا9( یمانیسل
ــرمش یواحــد، ضــر 16/22 يالغــر درصــد و  65/33ب ن

دارد.  یدرصد محاسبه نمود، همخـوان  91/1ب رانکل یضر
ـ تـاغ کرمـان بـه ترت    ين محاسبه را برای) ا11( ییطغرا ب ی

درصد محاسبه نمـود. نـامبرده    3درصد و  24واحد،  5/23
ـ  يبرا را يب الغریضر ـ تـاغ   يو بـرا  29اغ کاشـان  ت زد ی

ـ م واحد گزارش نمـوده اسـت.   3/29 اف یـ ن طـول ال یانگی
قـات  یسه آن با تحقیق و مقاین تحقیشده در ا يریاندازه گ

کرون، یم 317ف چوب زرد تاغ را ای) طول ال4پارساپژوه (
کـرون و  یم 427) 10( ییکرون، طغرایم 325) 9( یمانیسل

نموده انـد، نشـان    يریکرون اندازه گیم 336) 10( ییطغرا
اف تـاغ در نقـاط   یـ داشتن کوتاه بودن طول ال یهمخواناز 

ع یدر صـنا را ن گونـه  یکه استفاده از امختلف کشور دارد. 
ـ م یر بررسـ کنـد. د  یساخت کاغذ محدود م ن قطـر  یانگی

ــال ــل یاف و مقای ــا س ــه آن ب ــرون، یم 66/14) 9( یمانیس ک
کرون یم 6/14 )11( ییکرون و طغرایم 7/14) 10( ییطغرا

از  معتقد است کـه ) 4پارسا پژوه ( دارد. ینشان از همخوان
تـوان  ینم یاف کوتاه و مواد استخراجیعلت اله ن چوب بیا

اسـتفاده   ینحو مطلوببر بید کاغذ کارتن و تخته فیتول يبرا
  ).251کرد (ص 
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ــ ــ یدر بررس ــیخصوص ــاغ  ییایمیات ش ــوب زرد ت چ
  محلـول در  ین، مواد اسـتخراج یگنیسلولز، ل ين هایانگیم

محلـول در سـود سـوز آور     یاستن، مواد استخراج–الکل
محلول در آب داغ و خاکستر آن بـه   ی%، مواد استخراج1

% 91/6%، 25/16%، 37/7%، 54/29%، 50/46ب برابر با یترت
جدار سـلول   یسلولز جزء اصلشد.  يری% اندازه گ27/1و 
شـتر باشـد بهتـر    یزان آن در چـوب ب یباشد و هرچه م یم

ج بدسـت  یبا نتـا  ییایمیات شیج خصوصیسه نتایمقااست. 
% و 5/27ن یگنی%، ل5/48) سلولز 4آمده توسط پارساپژوه (

ــتر  ــی% ، طغرا4/1خاکس ــلولز 11( ی ــی%، ل22/36)س ن یگن
) آلفا سلولز 15عقوب زاده (ی% و 88/2% و خاکستر 15/27
محلول در الکـل   ی%، مواد استخراج35/28ن یگنی%، ل7/32
محلول در سـود سـوزآور    ی% ، مواد استخراج2/4بنزن  –
محلـول در آب داغ   ی% ، مواد اسـتخراج 6/14% برابر با 1
ک یزان سلولز نزدیدهد که م ی% نشان م9/2% و خاکستر 5

 یـی طغرا يهـا  ی) و از بررس3پارساپژوه ( يها یررسیبه 
  وجود دارد. یه موارد همخوانیشتر است. در بقی) ب11(

ن یانگیچوب زرد تاغ م یکیزیات فیخصوص یدر بررس
، وزن مخصـوص خشـک و   يوزن مخصوص ظـاهر  يها

و  004/1، 03/1ب برابر بـا  یبه ترت یوزن مخصوص بحران
سه اندازه یمقا د.ین گردییمتر مکعب تعیگرم بر سانت 913/0

) که وزن مخصوص چوب 4ج پارساپژوه (یها با نتا يریگ
متر مکعـب  یگرم بـر سـانت   014/1ن را یزرد تاغ منطقه قزو
زرد تــاغ کرمــان، وزن  ي) بـرا 11( یــیاعـالم نمــود، طغرا 

متر مکعب، وزن یگرم بر سانت 248/1را  يمخصوص ظاهر
متر مکعـب و  یگـرم بـر سـانت    098/1مخصوص خشک را 

متر مکعـب  یگرم بر سانت 867/0را  یصوص بحرانوزن مخ
گـرم بـر    1/1را  ي) وزن مخصوص ظـاهر 14( يلوفریو ن

ر یمقـاد کـه  دهـد   یالم نمودند. نشان معمتر مکعب ایسانت

 يلـوفر ی) و ن4پارسـاپژوه ( ج ینتـا  هبـ ک ینزدبدست آمده 
 ي) بـرا 11( یـی ) و از گزارش ارائه شده توسـط طغرا 14(

 يکمتر و بـرا  یک اندکو خش يظاهر يوزنمخصوص ها
ــ  ــوص بحران ــاپژوه ( یب یوزن مخص ــت. پارس ــتر اس ) 4ش

. دانـد  یار جالب توجه میبس را ن چوبیا یکیزیخواص ف
ن قرار یار سنگیبس يچوبها طبقهاز نظر وزن مخصوص در 

شمشـاد، آبنـوس،    يسـه بـا چوبهـا   یرد که قابل مقایگ یم
ـ باشـد. وزن مخصـوص ا   یاك و آزوبـه مـ  یگا ن چـوب  ی

ن یاز همگـن تـر   یکـ یجه یندارد و در نت يادیز یپراکندگ
در دوره  ین مقـدار مـاده چـوب   یشـتر یباشـد. ب  یچوبها مـ 

  گردد. ید میتول یشیخشک رو
  

  يسپاسگزار 
چـوب و  علـوم   قـات  ین محترم بخـش تحق از مسئوال

 قـات جنگلهـا و مراتـع   یموسسـه تحق هـاي آن  از   فرآورده
ژه از یو بوق را فراهم نمودند، ین تحقیکه امکانات ا کشور

قـات کـه در   یبخـش تحق  يهـا  نین و تکنسـ امحقق یتمام
مانه داشـته انـد   یصم يهمکار ین بررسیمراحل مختلف ا

  م.ینما یرا م یکمال تشکر و قدردان
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Abstract: 

For the determined of Anatomical, Chemical and Physical characteristics of SAXAUL wood 
(Haloxylon persicum) from Haresabad-e-Sabzevar research station located in Khorasan-e-
Razavi province 4 trees from this specie were selected and cut. Samples transferred to the 
Chemical laboratory in Alborz-e-Karaj research center for studies. Anova-1 in mstat-c statistical 
software was used for statistical analysis. Anatomical characteristics measured Fiber length, 
Fiber diameter, lemun and cell wall thickness 336.22, 13.61, 3.68 and 4.99 micron, respectively. 
Paper making coefficients were also measured. Mix up coefficient, Flexibility coefficient and 
Rankle coefficient were 24.72, %27.05 and %2.71, respectively. Chemical characteristics 
measured cellulose, lignin, alcol-acetone soluble extractives, NaoH 1% soluble extractives, hot 
water soluble extractives and ash 46.50%, 29.54%, 7.37%, 16.25%, 6.92% and 1.27%, 
respectively. Physical characteristics  measured of density, dry density and critical density 
1024.25, 1003.83 and 913 gr. per cubic centimeter. 

 
Key words: Saxsul, anatomical characteristics, chemical characteristics, physical characteristics, 
density.  
 
 


