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  (.Quercus brantii Lindl) ایرانی بلوط چوب شیمیایی و فیزیکی بیومتري، هاي ویژگی بررسی

 لردگان) شهرستان موردي؛ مطالعه(
  

 5عباسی مژگان و 4ایرانمنش یعقوب ،3کول فرهاد ،2بهمنی محسن* ،1سعیدي صدیقه
 منابع دانشکده جنگل، علوم گروه استادیار2، شهرکرد دانشگاه زمین، علوم و طبیعی منابع دانشکده جنگلداري، ارشد کارشناسی دانشجوي1

 پژوهش، استادیار4، ابلز دانشگاه طبیعی، منایع دانشکده کاغذ، و چوب صنایع و علوم گروه مربی3، شهرکرد دانشگاه زمین، علوم و طبیعی
 ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان بختیاري، و چهارمحال طبیعی منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز طبیعی، منابع تحقیقات بخش

 شهرکرد دانشگاه زمین، علوم و طبیعی منابع دانشکده جنگل، علوم گروه استادیار5، شهرکرد کشاورزي،

  25/05/1396تاریخ پذیرش:  ؛03/02/1396تاریخ دریافت: 
  2     چکیده
 شناخت جهت مهمی لعوام درختی مختلف هاي گونه چوب شیمیایی و فیزیکی بیومتري، هاي ویژگی هدف: و سابقه

 و ترین ممه ،Fagaceae خانواده از ).Quercus brantii Lindl( ایرانی بلوط گونه .باشد می ها آن کاربرد و
 هاي ویژگی که باشد می کشور غربی جنوب و غرب هاي استان در زاگرس هاي جنگل درختی گونه ترین فراوان

 ذکر خصوصیات از برخی تحقیق، این در است. نگرفته قرار مطالعه مورد ونتاکن آن چوب شیمیایی و فیزیکی بیومتري،
 صیاتخصو این شد. گیري اندازه بختیاري و چهارمحال استان لردگان شهرستان از ایرانی بلوط درخت چوب شده

 هاي ویژگی ،سلولی حفره قطر و سلولی دیواره ضخامت قطرالیاف، الیاف، طول مانند یافال بیومتري هاي ویژگی شامل
 و خاکستر ،لیگنین سلولز، مقدار مانند شیمیایی هاي ویژگی و حجمی واکشیدگی و کشیدگی هم دانسیته، مانند فیزیکی

 و ساختمان زمینه در ارزشمندي اطالعات توان می ها ویژگی این بررسی و گیري اندازه با .بودند استخراجی مواد
 آورد. دست به گونه این چوب ترکیبات

 انجام لردگان شهرستان غربی جنوب کیلومتري 55 در آتشگاه روستاي هاي جنگل در پژوهش این ها: روش و مواد
 تعداد مطالعه این در است. بختیاري و محال چهار استان جنگلی هاي رویشگاه ترین مهم از یکی لردگان شهرستان شد.
 قطع و انتخاب میاییشی و فیزیکی ،بیومتري هاي ویژگی تعیین براي متر سانتی 35 تقریبی قطر با سالم درخت اصله سه

 سمت به مغز از درخت شعاعی جهت در چوبی هاي نمونه و تهیه سینه برابر قطر از دیسک سه درخت هر از شد.
 .شد انجام )1954( فرانکلین روش از استفاده اب الیاف جداسازي .شد گیري اندازه ظرردنمو خواص و بریده پوست

 اساس بر چوب در موجود سلولز میزان گیري اندازه شد. استفاده ISO-3131 استاندارد از دانسیته گیري اندازه براي
 اساس بر لیگنین مقدار نتعیی ،TAPPI هنام آیین T264-om-88 استاندارد با مطابق و چوبی خشک ماده درصد

 انجام D1107-84 شماره ASTM استاندارد اساس بر استخراجی مواد و TAPPI نامه یینآ T-222-om-88 دارداستان
  .گردید

                                                             
  bahmani_mohsen_j@yahoo.comمسئول مکاتبه: *
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 در الیاف دیواره ضخامت و حفره قطر ،الیاف کلی قطر ،الیاف طول کلی میانگین که داد نشان مطالعه این نتایج ها: یافته
 و خشک دانسیته که داد نشان نتایج چنینهم باشد. می میکرون 41/6 و 67/3 ،14/17 ،67/967 بترتی به شعاعی جهت

 به حجمی واکشیدگی و یدگیکش هم میزان و مکعب متر سانتی بر گرم 91/0±11/0 و 00/1±1/0 با برابر چوب ینا پایه
 استخراجی مواد لیگنین، سلولز، مقدار که داد نشان شیمیایی خصوصیات بررسی است. درصد 29/11 و 12/10 ترتیب

 درون براي مقادیر این باشد. می 13/3 ،19/1 ،37/25 ،25/41 ترتیب به ایرانی بلوط درخت چوب برون خاکستر و
 .شد گیري اندازه درصد 56/3 و 6/2 ،41/23 ،42/37 ترتیب به چوب

 سمت به مغز محدوده از فیزیکی و يبیومتر هاي ویژگی ییراتتغ روند که داد نشان تحقیق این نتایج گیري: نتیجه
 با ایرانی بلوط چوب الیاف آمده، دست به نتایج توجه با دیگر، سوي از .باشد می صعودي شعاعی جهت در پوست

 مواد سلولز، مقادیر که داد نشان شیمیایی آنالیز .گیرد می قرار متوسط الیاف گروه در متر میلی 97/0 متوسط طول
 چوب و درون چوب سلولز مقدار بین باشد. می بیشتر چوب برون با مقایسه در چوب درون خاکستر و استخراجی

 متر سانتی بر گرم 0/1 شده گیري اندازه دانسیته به توجه با نشد. مشاهده ريدا معنی اختالف درصد 5 سطح در برون
  شود. می محسوب سنگین هاي چوب جزء ایرانی بلوط چوب مکعب

 
  شیمیایی خواص یکی،فیز خواص الیاف، بیومتري هاي ویژگی ایرانی، بلوط چوب :کلیدي هاي واژه

 
  مقدمه

 تشکیل عناصر که طبیعی ماده یک عنوان به چوب
 سازمان هم کنار انگیزي شگفت نظم با آن دهنده
 تیزیس مختلف نیازهاي از بخشی مینأت در اند، یافته

 درختی گونه ).13( کند می ایفا مهمی نقش انسان،
 غرب در موجود گونه ترین فراوان و ینتر مهم بلوط

 تاکنون آن شناسی چوب هاي ویژگی که باشد می شورک
 که زاگرس هاي جنگل است. نگرفته قرار بررسی مورد
 بندي طبقه خشک نیمه هاي جنگل عنوان تحت

 کل درصد 40 وسعت، هکتار میلیون 5 با ،شوند می
 است. داده اختصاص خود به را ایران هاي  جنگل
 جبال سلسله از وسیعی بخش زاگرس گاهرویش

 یعنی کشور غربی شمال از که باشد می زاگرس
 تا و شروع غربی آذربایجان در پیرانشهر شهرستان

 .یابد می امتداد فارس در دفیروزآبا شهرستان حوالی
 متوسط عرض و 1300 طول با اي منطقه رویشگاه این

   .)22( پوشاند می را کیلومتر 200

 گونه ترین فراوان و ترین مهم طبلو ایران در
 منطقه در ویژه به شور،ک غرب در موجود درختی
 Q. brantii)ایرانی بلوط میان این در و است زاگرس

LindI.) استان و زاگرس هاي جنگل غالب گونه 
 رختانید ایرانی بلوط .است بختیاري و چهارمحال

 از و بزرگ کروي تاج با متر 20 ارتفاع به بزرگ
 عموما ها نآ هاي برگ باشند. می Fagaceae خانواده

 دار دندانه اي حاشیه با شکل مرغی تخم و یکنواخت
 برگ روي انبوه و شکل اي ستاره هاي کرك و باشد می

 فرا را آن پشت زردرنگ خزي و نرم هاي کرك و
 و موکرونه و بیضی شبه کشیده، آن میوه است. گرفته

 قرار لیشک مخروطی و لیمخم رنگ سفید  پیاله در
 گذشته هاي زمان از بلوط چوب .)20( است گرفته

 صنایع توجه مورد همواره خوب بسیار کیفیت دلیل به
 مصارف و مبلمان صنعت خصوص به کشور چوب

 چوبی هاي گونه کیفیت .هست و بوده روستائی
 متفـاوت رویشگاه شرایط به توجه بـا مختلـف

 کنشپرا گستردگی علت به ایرانی بلوط چوب اسـت.
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 تواند می اقلیمی عوامل و رویشگاهی شرایط تنوع و
 تحقیقات باشد. متفاوتی هاي ویژگی و خواص داراي
 اثرات زمینه در جهان و ایران در متنوعی و دار دامنه

 صورت چوبی مختلف هاي گونه بر رویشگاهی شرایط
 این بیشتر ایران در وجود، این با است. گرفته

 شمال هاي جنگل وبیچ هاي گونه روي بر تحقیقات
 و )23 ، 8( (بلندمازو) بلوط و ممزر راش، مانند کشور
 صورت اکالیپتوس و صنوبر مانند تندرشدي هاي گونه

 خواص )1990( عزیزي .)19 ،4 ،3( است گرفته
 لوه منطقه دو در را مازو) (بلند بلوط چوب آناتومیکی

 مقایسه و گیري اندازه دمور نوشهر هاي جنگل و گرگان
 متري 900 و لوه متري 500 ارتفاع از وي .داد رقرا

 خشک دانسیته میانگین و کرده برداري نمونه نوشهر
 را نوشهر و 774/0 گرگان لوه منطقه براي را بلوط
 است نموده عنوان مکعب متر سانتی بر گرم 798/0

)1(.  
 سه آناتومیکی بررسی در )1989( النجار و سلیمان

 .Qهاي گونه افالی طول میانگین بلوط، گونه

infectoria، Q. libani و Q. Aegilops ترتیب به را 
 عنوان و نموده گزارش متر میلی 0/1 و 1/1 ،0/1

 Q. Aegilops و Q. libani هاي گونه بین کردند
 در )1988( کروتول .)11( ندارد وجود آماري اختالف
 گزارش .Q. robur L گونه شیمیایی خواص بررسی

 افزایش پوست سمت به مغز از زسلول میزان که نمود
 کمی کاهش تاج سمت به درخت بن از لیکن د،یاب می
 همکاران و بخشی .)12( دهد می نشان خود از
 خواص تغییرات عنوان تحت اي مطالعه در )2012(

 عنوان ،درخت شعاعی جهت در بلندمازو چوب
 از حفره قطر و الیاف ضخامت قطر، طول، که کردند

 افزایش داري معنی صورت هب پوست سمت به مغز
 تغییرات رانکل و الغري رایبض اما ،است یافته
 گستردگی وجود با .)2( نداند نشان را داري معنی

 تاکنون مرکزي زاگرس ناحیه در ایرانی بلوط پراکنش

 هاي ویژگی و الیاف متريبیو خواص روي بر تحقیقی
 هاي رویشگاه در بلوط درخت یمیاییش و فیزیکی
 صورت مطالعات بیشتر است. نشده مانجا زاگرس

 شرایط و نیاز مانند عواملی بررسی به گرفته
 رویش و چوبی هاي گونه تنوع و ساختار رویشگاهی،

 این در لذا .)18 ،6 ،22( باشد می گونه این قطري
 طول مانند لیافا بیومتري هاي ویژگی از برخی تحقیق
 سلولی، دیواره ضخامت و قطرالیاف الیاف،
 و کشیدگی هم دانسیته، مانند فیزیکی ايه ویژگی

 مقدار مانند شیمیایی هاي ویژگی و حجمی واکشیدگی
 مورد استخراجی مواد و خاکستر ،لیگنین سلولز،

 بررسی و گیري اندازه گرفت. قرار ارزیابی و یبررس
 چوب، شیمیایی و فیزیکی بیومتري، هاي ویژگی

 یباتترک و ساختمان زمینه در را ارزشمندي عاتاطال
              آورد. دست به توان می  گونه این سلولی

                        
  ها روش و مواد

 در پژوهش این مطالعه: مورد منطقه موقعیت
 جنوب کیلومتري 55 در آتشگاه روستاي هاي جنگل
 لردگان شهرستان شد. انجام لردگان ستانشهر غربی
 چهار اناست جنگلی هاي رویشگاه ترین مهم از یکی

 ایرانی بلوط منطقه غالب تیپ است. بختیاري و محال
 کوهی، بادام بنه، مانند همراه هاي گونه البته است،
 مختلف هاي تیپ بیشتر در نیز محلب داغداغان، کیکم،
 هکتار 90 وسعت با بررسی مورد منطقه دارند. حضور

 درجه 50 تا ثانیه 00 دقیقه 59 و درجه 50 محدوده در
 ثانیه 20 دقیقه 14 و درجه 31 و ثانیه 54 هدقیق 14 و
 واقع شمالی عرض ثانیه 31 دقیقه 15 و درجه 24 تا

 است. شده

 الیاف بیومتري ضرایب گیري اندازه براي اجرا: روش
 بلوط درخت چوب شیمیایی و یکیفیز هاي ویژگی و

 و سالم درخت اصله 3 تعداد تصادفی طور به ،ایرانی
 قطع و انتخاب متر سانتی 35 قطر متوسط با عیب بدون
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 از متر سانتی 5 ضخامت به هایی دیسک سپس گردید.
 شعاعی جهت در هایی نمونه و تهیه سینه برابر ارتفاع

 نمونه و میانی نمونه مغز، نزدیک نمونه( درخت
   .گردید تهیه )پوست نزدیک
 تهیه براي :بیومتري هاي ویژگی گیري اندازه
 2-3 ولـط هـب ییاـه هـتراش ومتريـبی هاي نمونه
 هـناحی هـس از متر میلی 1-3 ضخامت و متري سانتی

 تهیه پوست) نزدیک و مغز و پوست بین ،مغز نزدیک(
 آب و استیک اسید محلول در ها تراشه سپس .شدند

 فرانکلین روش با مطابق یک به یک نسبت به اکسیژنه
 محلول و تراشه محتوي و ریخته آزمایش لوله در )5(
 درجه 60±50 دماي با آون در ساعت 48 مدت به

 آزمایشی هاي لوله آن از پس گرفتند. قرار گراد سانتی
 آب با و خارج آون از محلول و چوب تراشه محتوي

 در را شده شسته هاي نمونه شدند. داده شستشو مقطر
 الیاف آن دادن تکان با و نموده ور غوطه مقطر آب

 قطره یک کامل سازي جدا از پس .شدند جداسازي
 تا ریخته آزمایش لوله درون سفرانین محلول

 براي آماده، الیاف گیرد. صورت الیاف آمیزي رنگ
 دیواره ضخامت و قطرالیاف الیاف، طول گیري اندازه

 گیري اندازه نوري میکروسکوپ از استفاده با سلولی،
 براي و X10 گنماییربز از الیاف طول (براي شدند
 حفره قطر و ولیسل دیواره ضخامت الیاف، قطر

 .)شد استفاده X40 بزرگنمایی از سلولی

 پایه، دانسیته( فیزیکی هاي ویژگی گیري اندازه
 گیري اندازه براي :)حجمی واکشیدگی و کشیدگی هم

 براي شد. استفاده ISO-3131 استاندارد از دانسیته
 مربع متر سانتی 2×2×2 ابعاد در هایی نمونه منظور این
 صفر رطوبت به رسیدن جهت اه نمونه سپس و تهیه

 درجه 103 دماي در آون وندر ساعت 24 مدت به
 ترازوي با ها نمونه وزن و هگرفت قرار گراد سانتی

 سه در ابعاد و گیري اندازه گرم) 001/0( دیجیتال

 دیجیتال کولیس با مماسی و یشعاع ، طولی جهت
 دوم مرحله در گرددید. تعیین متر) میلی 001/0(

 طوري به داده قرار روز 10 مدت به آب در را ها نمونه
 و وزن سپس ند.شد اشباع و ور غوطه کامال آب در که

 پس گردید. تعیین و گیري اندازه مجددا ها نمونه ابعاد
 با خشک ابعاد و وزن اشباع، ابعاد ،گیري اندازه از

 ،پایه دانسیته ترتیب به 3 و 2 ،1 روابط از استفاده
 شد محاسبه حجمی دگیواکشی و حجمی کشیدگی هم

)DB پایه، دانسیته mo.d خشک، وزن Vs کامال حجم 
 اشباع ابعاد DS کشیدگی، هم درصد β شده، اشباع
  .شده) خشک ابعاد  Do.d ،شده

s

do
B v

mD .                                       )1 فرمول

                         )2 فرمول
s

dos
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DD .% 

   

)                          3 فرمول
dDo
DD dos

.
% .

  
  

 ترکیبات میزان :شیمیایی هاي ویژگی گیري اندازه
 مواد لیگنین، سلولز، شامل سلولی دیواره شیمیایی

 درخت هر در گونه  این خاکستر و استخراجی
 میزان گیري اندازه شد. گیري اندازه جداگانه صورت به

 خشک ماده درصد اساس بر چوب رد موجود سلولز
 هنام آیین T264-om-88 استاندارد با مطابق و چوبی

TAPPI، استاندارد اساس بر یگنینل T-222-6m-88 
 اساس بر استخراجی مواد و TAPPI نامه یینآ

 .گردید انجام D1107-84 شماره ASTM استاندارد
 از آمده دست به نتایج بندي گروه و مقایسه براي
 از و فیزیکی هاي ویژگی و الیاف ابعاد ريگی اندازه
 به دانکن آزمون و طرفه یک واریانس تجزیه آزمون
 الزم همچنین گردید. تفادهاس SPSS رافزا نرم وسیله

 t آزمون کمک به شیمیایی نتایج که است ذکر به
   گرفت. قرار مقایسه مورد استیودنت
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  نتایج
  الیاف بیومتري هاي ویژگی

 شعاعی محور در الیاف طول تغییرات :الیاف طول
 و داشته صعودي روند پوست سمت به مغز از درخت

 حد به مغز محدوده در میکرومتر) 807( مینیم حد از
 رسیده پوست  محدوده در میکرومتر) 1073( ماکزیمم

 نشان واریانس تجزیه آزمون نتایج .)1a (شکل است
 همحدود در الیاف طول مختلف مقادیر بین که دهد می
 وجود يدار معنی اختالف پوست محدوه و میانه ز،مغ

  ).Sig، 2/3= F =06/0( ندارد
 روند الیاف کلی قطر تغییرات الگوي :الیاف قطر

 افزایش و داشته را پوست سمت به مغز از صعودي
 پوست تا میکرومتر) 66/16( مغز از را الیاف قطر

 نتایج .)1b (شکل دهد می نشان را میکرومتر) 94/17(
 دهد می نشان ها داده واریانس تجزیه از حاصل

)39/0=Sig، 96/0=F(. قطر مختلف مقادیر بین که 
 پوست محدوه و میانه مغز، محدود در الیاف کلی

  ندارد. وجود يدار معنی اختالف

 در سلولی حفره قطر تغییرات روند :سلولی حفره قطر
 صعودي روند پوست سمت به مغز از شعاعی جهت
 میانگین که طوري به .)1c (شکل تهداش مالیمی نسبتا

 در 9/3 به مغز نزدیک هاي نمونه در 6/3 از آن
 نتایج است. یافته افزایش پوست نزدیک هاي نمونه
 ،Sig =00/1( دهد می نشان واریانس تجزیه آزمون

00/0= F( در سلولی حفره قطر مختلف مقادیر بین که 
 اختالف پوست محدوه و میانه مغز، محدوده

  ندارد. وجود يردا معنی
 دیواره ضخامت تغییرات الگوي :سلولی دیواره قطر

 نشان را افزایشی روند پوست متس به مغز از سلولی
 از حاصل واریانس تجزیه ).1d (شکل دهد می
 ،Sig=96/0( داد نشان سلولی دیواره قطر هاي داده
38/0=F( در الیاف طول مختلف قادیرم بین که 

 اختالف پوست همحدو و یانهم مغز، محدوده
  ندارد. وجود يدار معنی

  

 
1b 

 
1a 
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1d 

 
1c 

 .ایرانی بلوط درخت شعاعی محور در الیاف ابعاد تغییرات -2 شکل
Figure 2. Variation of fiber dimension in radial direction of Persian oak. 

  
 با ایرانی بلوط چوب الیاف ابعاد میانگین مقایسه

 در کشور شمال برگ پهن هاي نهگو ینتر مهم از برخی
 نشان نتایج کلی طور به .است شده خالصه 1 جدول

 دابعا میانگین داراي ایرانی بلوط چوب که دهد می
 شمال برگ پهن هاي گونه با مقایسه در کمتري الیاف

     باشد. می
 

.ایرانی وطبل و ایران شمال برگ پهن هاي گونه مهمترین الیاف ابعاد -1 جدول   
Table 1. Fiber dimension of the most important hardwood species in north of Iran and Persian oak. 

  چوبی گونه
Wood species  

  (میکرون) الیاف طول
Fiber length (micron) 

 (میکرون) الیاف قطر
Fiber diameter 

(micron)  

  حفره قطر
 (میکرون)

Lumen with 
(micron)  

 سلولی دیواره ضخامت
 (میکرون)

Cell wall thickness 
(micron)  

  ایرانی بلوط
Persian oak  967 17.78  3.90  6.00  

 *افرا

Maple  
1016  22.57  14.69  3.94  

  *شرقی راش

Beech 
1236  23.21  15.60  7.80  

  *ممرز

Horn Beam 
1763  23.24  12.10  6.05  

 *توسکا

Alder  
1170  28.13   -   -  

Backshi et al. (2012)* 
 

 چوب شیمیایی ترکیبات نتایج: شیمیایی هاي ویژگی
 2 جدول در ایرانی بلوط گونه برون چوب و درون
 میزان بین آمده دست به نتایج مطابق است. شده ارائه

 درصد 5 سطح در چوب درون و چوب برون سلولز
 بین که حالی در ،ندارد وجود داري معنی اختالف

 برون لیگنین مقدار و استخراجی مواد مقدارخاکستر،

 اختالف درصد 5 سطح در چوب درون و چوب
 مواد لیگنین، سلولز، مقدار دارد. وجود داري معنی

 ،25/41 یبترت به چوب برون خاکستر و استخراجی
 درون براي مقادیر این باشد. می 13/3 ،19/1 ،37/25

 درصد 56/3 و 6/2 ،41/23 ،42/37 ترتیب به چوب
 شد. گیري اندازه
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 .ایرانی بلوط چوب شیمیایی ترکیبات مقادیر یانگینم -2 جدول
Table 2. The mean values of chemical compositions of Persian wood. 

 ویژگی
Property  

  برداري نمونه محل
Sampling position  

  میانگین
Average  

  t مقدار
t value  

 سلولز
Cellulose  

  درون چوب
Heartwood  

41  
-265.56ns  برون چوب  

Sapwood 
37  

  لیگنین
Lignin  

  درون چوب
Heartwood 

23  
  برون چوب *86.11

Sapwood 
25  

  استخراجی مواد
Extractives  

  درون چوب
Heartwood 

2.6  
  برون چوب *9.48-

Sapwood 
1.19  

  خاکستر
Ash  

  درون چوب
Heartwood 

3.56  
  برون چوب *8.27

Sapwood 
3.13  

 درصد 95 سطح در داري معنی عدم )ns( ،درصد 95 سطح در داري )معنی*(

  
  فیزیکی هاي ویژگی
 پایه و خشک دانسیته تغییرات: پایه و خشک دانسیته

 در پوست سمت به مغز از درخت شعاعی رمحو در
 ،Sig=01/0( نیست دار معنی درصد 5 سطح

17/0=Sig.( در کخش دانسیته تغییرات کل یانگینم 
 روند پوست تا مغز محدوده از درخت شعاعی محور

 متر سانتی بر گرم 93/0 از که طوري به داشته افزایشی
 بر گرم 99/0 به مغز محدوده در مکعب
 مقدار به نهایت در و میانه قسمت در مترمکعب سانتی

 پوست محدوده در مکعب متر سانتی بر گرم 12/1
 پایه دانسیته براي مقادیر این .)2a (شکل است رسیده

 بر گرم 91/0 ،مکعب متر سانتی بر گرم 84/0  ترتیب به
 مکعب متر سانتی بر گرم 98/0 و مکعب متر سانتی

 (شکل باشد می پوست و میانه مغز، ايه قسمت براي
2b.(  
 به مربوط مقادیر: حجمی شیدگیواک و کشیدگی هم
 در بلوط درختان کل واکشیدگی و کشیدگی هم

 شعاعی تغییرات است. شده آورده 2c,d هاي شکل
 سطح در شعاعی محور در واکشیدگی و کشیدگی هم
 ).Sig، 04/0= Sig =04/0( ستا دار معنی درصد 5

 از دانسیته مانند حجمی کشیدگی هم تغییرات میانگین
 11/8 از و داشته صعودي روند پوست سمت به مغز

 مقادیر این ).2c (شکل است رسیده درصد 00/12 به
 پوست و مغز محدوده در حجمی واکشیدگی براي

  .)2d (شکل باشد می درصد 29/11 و 89/8 رتیبت به
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2b    

2a 

  
2d  

2c 
  .ایرانی بلوط درخت شعاعی محور در فیزیکی خواص تغییرات -3 شکل

Figure 3. Variation of physical properties in radial direction of Persian oak. 
 

  گیري نتیجه و بحث
 و یکیفیز بیومتري، هاي ویژگی قیقتح این در

 زاگرس هاي جنگل ایرانی بلوط چوب شیمیایی
 قرار بررسی مورد بختیاري و چهارمحال استان مرکزي
 جمله از سلولی ابعاد و مخصوص وزن گرفت.

 و کامبیومی هاي سلول سن به که هستند فاکتورهایی
 مطالعه این نتایج ).25( دارند بستگی رشد سرعت

 افزایش با الیاف ابعاد و مخصوص وزن که داد نشان
 به مغز محدوده از نیز و کامبیومی هاي سلول سن

 و دانسیته افزایش است. یافته افزایش پوست سمت
 نتیجه در تواند می درخت شعاعی محور در الیاف عاداب

 در و مغز محدوده در جوان چوب زیاد مقدار وجود

 داراي جوان چوب باشد. درخت رشد اولیه مراحل
 تر، نازك سلولی دیواره با هاي سلول کمتر، دانسیته

 درون میزان کمتر، مکانیکی خواص تر، تاهکو الیاف
 بالغ چوب به نسبت بیشتر الیاف زاویه و کمتر چوب

 بحرانی و خشک مخصوص وزن ).15( باشد می
 بر گرم 90/0 و 01/1 ترتیب به ایرانی بلوط چوب
 هاي چوب جزء که شد گیري اندازه مکعب متر سانتی

 بلوط چوب دانسیته ).17( شود یم محسوب سنگین
 متر سانتی بر گرم 58/0 شمال هاي جنگل (بلندمازو)

 چوب با مقایسه در که )9( است شده گزارش مکعب
 وزن داراي مرکزي زاگرس هاي جنگل بلوط

 در تواند می مسئله این باشد. می کمتري مخصوص
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 بلوط چوب سلولی دیواره بیشتر ضخامت نتیجه
 بلندمازو بلوط با مقایسه در ن)میکرو 00/6( ایرانی

 نشان شده انجام مطالعات باشد. میکرون) 3/5(
 مختلفی عوامل ثیرأت تحت چوب دانسیته که دهد می

 کیفیت رشد، سرعت سن، چوبی، گونه مانند
 جنگل پرورش و یریتمد و محیطی شرایط رویشگاه،

 کلی، طور به ).14 ،16  ،11 ،24( باشد می (جنگلداري)
 سطح سه در طولی نظر از چوبی هاي هگون الیاف
 طول با کوتاه، الیاف اول دسته: شوند  یم بندي طبقه
 طول با متوسط الیاف دوم دسته متر، میلی 9/0 از کمتر
 طول با ،بلند الیاف سوم دسته متر، میلی 9/1 تا 9/0 بین

 ،آمده دست به نتایج به توجه با متر. یمیل 9/1 از بیشتر
 طول با بندي دسته این در انیایر بلوط چوب یافال

 قرار متوسط الیاف گروه در متر میلی 97/0 متوسط
 ندمازوبل لوطب چوب با مقایسه در ).7( گیرد می

 ،1153 الیاف طول با )12( کشور شمال هاي جنگل
 ،بود میکرون 3/5 سلولی دیواره ضخامت و 1/17 قطر

 (جدول باشد می کمتري الیاف ابعاد داراي ایرانی بلوط
 مربوط تواند می تفاوت این دالیل مهمترین از یکی .)1
 بر حاکم هواي و آب و رویشگاهی شرایط به
 و آبی کم با اغلب که باشد مرکزي زاگرس هاي نگلج

 نظر از .باشند می مواجه هوا خشکی از ناشی هاي تنش
 دست هب نتایج به توجه با واکشیدگی، و کشیدگی هم

 کشیدگی هم با يها چوب جزء ایرانی بلوط آمده،
 که است هایی گونه از و شود می محسوب )7( متوسط

  دارد. می بر کوچک هاي كتر شدن خشک از پس
 در برون چوب و درون چوب سلولز میزان بین

 وجود داري معنی اختالف درصد 5 اطمینان سطح
 و برون چوب استخراجی مواد مقادیر بین .شتندا

 فاختال درصد 5 اعتماد سطح در درون چوب

 مواد مقدار که  طوري به شد، مشاهده داري معنی
 .باشد می برون چوب از بیشتر درون چوب استخراجی

 مواد درخت سن افزایش و شدن درونی چوب اثر در
 درون ناحیه و مغز محدوده در بیشتري استخراجی

 مقدار دلیل همین به شود، می نشین ته و رسوب چوب
 برون چوب از بیشتر درون چوب یاستخراج مواد
 مطالعه، این در آمده دست به نتایج با مطابق باشد. می

 چوب برون از بیشتر چوب درون لیگنین مقدار
 چوب و برون چوب لیگنین مقدار بین و باشد یم

 داري معنی اختالف درصد 5 اعتماد سطح در درون
 درخت نمو و رشد اولیه هاي سال در .داشت وجود

 به توجه با و معدنی و لیآ مواد به بیشتر نیاز دلیل به
 معدنی و آلی مواد شامل تخراجیاس مواد که این
 (که جوان چوب در استخراجی مواد میزان لذا باشد می
 بالغ چوب از بیشتر شود) می تشکیل مغز اطراف در
 لیگنین میزان که داده نشان گذشته مطالعات باشد. می

 ).25( دباش می بیشتر بالغ چوب به نسبت جوان چوب
 در درون چوب و برون چوب خاکستر مقدار ینب

 .شتدا وجو داري معنی اختالف درصد 1 اعتماد سطح
 برون چوب بیشتر درون چوب خاکستر مقدار

 در درون بچو خاکستر مقدار بودن باالتر باشد. می
 چوبی عمل نتیجه در تواند می برون چوب با مقایسه

 بچو و مغز ناحیه در ادوم این بیشتر تجمع و شدن
 تحقیق از آمده دست به نتایج به توجه با باشد. درون

 بیشتر و بهتر شناخت براي شود می پیشنهاد حاضر،
 مانند خواص سایر ایرانی بلوط چوب هاي ویژگی
 مقاومت میزان همچنین و مکانیکی و آناتومی خواص

 مانند مخربی عوامل به نسبت چوب این طبیعی دوام و
 توجه مورد بعدي عاتمطال در به حشرات و ها قارچ
  گیرد. قرار
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Abstract 2 
Background and Objectives: Physical, chemical and biometrical properties are important 
factors for identification and application of various wood species. Persian oak (Quercus brantii 
Lindl.), from Fagaceae family, is the most important tree species in west and southwest 
provinces of Iran. The physical, chemical and biometrical features of Persian Oak are not 
studied till now. Therefore, in this study, the mentioned properties of Persian oak (Lordegan, 
Charharmahal and Bakhtiari province) were measured, including the biometrical (fiber length, 
fiber diameter, lumen and cell wall thickness), physical (density and volumetric shrinkage and 
swelling) and chemical properties (cellulose, lignin, extractives and ash content). By measuring 
and investigating of these characteristics valuable information of structure and components of 
this wood species could be obtained. 
Material and Methods: This study was carried out in the forests of Atashgahe village; 55 
kilometers from southwest of Lordegan Township. Lordegan Township is one of the most 
important forest stands in Chaharrmahal and Backtiari. Three normal trees with the diameter 
about 35cm were chosen to determine the biometrical, physical and chemical features. Three 
disks were prepared at breast height of each tree and testing samples were prepared along radial 
direction (pith, middle and bark). Then the mentioned properties were measured. Defiberation 
was done according to the Franklin (1954) method. Determination of density was carried out 
based on ISO-3131standard. Cellulose, lignin and extractive content were measured in 
accordance with TAPPI T-264-om-88 and T-222-om-88 respectively. The content of extractives 
was evaluated based on ASTM D1107-84. 
Results: The results indicated that fiber length, fiber diameter, lumen and cell wall thickness in 
radial direction were 967.67, 17.14, 3.67 and 6.41 micron, respectively. Results also showed 
that dry and basic density was 1.01±.1 and 0.91 g/cm3, respectively. Volumetric shrinkage and 
swelling were 10.12 and 11.29 percent, respectively. The chemical results showed that content 
of cellulose, lignin, extractives and ash in sapwood were 41.25, 25.37, 1.19 and 3.13 
respectively. These values for heartwood were 37.42, 23.41, 2.6 and 3.56 %, respectively.   
Conclusion: The results showed that physical and biometrical properties increased along radial 
direction from the pith to the bark. On the other hand, Persian oak with fiber length 0.97 mm is 
considered as moderate fibers. Chemical analysis indicates that cellulose, extractives and ash 
content in the heartwood were higher than the sapwood. There was no significant different at 5 
percent level between the cellulose content values in heartwood and sapwood. According to the 
measured dry density (1.00 g/cm3), Persian oak is categorized as a heavy wood species. 
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